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ُاهللُ ُإَّٓ ُأنُُٓإله ُوأشفد ُطذُالظادعُ، ُوُٓطدوانُإَّٓ ُلؾؿتؼعُ، احلؿدُهللُربُالعادعُوالعاقبة

وحدهُُٓرشيكُلهُ،ُإلهُإولعُوأخرينُ،ُوأشفدُأنُحمؿداًُطبدهُورسولهُالصادقُإمعُصذُ

ُ.ُاهللُطذُآلهُوأصحابهُوالتابععُ،ُوسؾَّمُتسؾقاًمُكثراًُ

ُ:أماُبعد

ُالؼديرُىفُحؽمُالتصوير»فإنُهذُالؽتابُالذيُكضعهُبعُأيدىُالؼراءُالؽرامُ ،ُ«ُهـ1331ططايا

َّقُهذاُ بُوحؼلشقخُاإلسالمُوادسؾؿعُاإلمامُأمحدُرضاُخانُاحلـػيُالؼادريُريضُاهللُطـه،ُطر َّ

ُ ُسقدالؽتابُالـػقس، ُالشقخُاإلمام ُادػتيُإطتاجُالػيعة ُوموٓكا ُومرشدكا ُباهلـدُحمؿدُكا ظم

ُ.،ُوأصالُاهللُبؼاءهإزهريُأدامُاهللُطؿرهُاحلـػيُأخرتُرضاُخانُالؼادري

ُ

ُ.قبوُٓواستحساكاُلديُالعؾامءُخاصةُوالـاسُطامةُيالذيُٓقُ

ُ:لصػِّهُوختريجُكصوصهُوإطدادهُلؾطبع،ُفؼؿـاُبامُيظاهللُطزوجلُُالؼدُوفؼـُ

 ختريجُأياتُالؼرآكقةُ(1ُ)ُ
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ُ.حاديثُوأاارُٕاختريجُ(2ُ)

ُُ.طزوالـصوصُإغُمصادرها(3ُ)

ُ.ُضبطُالـصوصُالتيُوردتُيفُالؽتاب(4ُ)

ُ.طالمُبإُالتعريف(5ُ)

ُ.«ابتُبلسامءُأهمُادراجعُوادصادر»(6ُ)

ُ

ُٓكدطيُالؽاملُلعؿؾـاُفالـؼصُواخلطلُمالزمُلؾبػ،ُولؽنُحسبـاُأكـاُاجتفدكاُوبذلـاُماُوُ

ُ.بادظفرُالالئقُبؿـْزلتهُوققؿتهُالعؾؿقةيفُوسعـاُإلضفارُهذاُالؽتابُ
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ُوصذُاهللُوسؾمُوباركُطذُخرُالذاكرينُ واهللُمنُوراءُالؼصدُوهوُاهلاديُإغُسواءُالسبقل،

ُ.وإمامُادتؼعُوخاتمُالـبقع،ُسقدكاُحمؿٍدُوطذُآلهُوصحبهُأمجعع

ُ

ُالػؼرُإغُاهللُطزُوجل

ُحمؿدُإمامُالدينُالؼادري

ُهـ1431ُإولربقع12ُُُُُُُ
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 تعزيف باملؤلف
نبذة عن الشيخ اإلمام اهلمام وحيد الزمان، فزيد األوان العالمة أمحد رضا 

 خان عليه الزمحة والزضوان صاحب الكتاب
 :اسمه

ُة أؾمامء  ( م2967ؾمـي )اعمقاومؼ ( هـ2383ؾمـي )ش اعمختور»واؾمؿف اًمتورخيل ش حمؿد»ًمف قمدَّ

ه  ة طمبِّف وأشمبوقمف حلبقبف اًمـبلِّ شمحد رضوأ»وؾماّمُه ضمدُّ ك اًمشقُخ كػسف ًمشدَّ  ( عبد ادصطفى)بـ ^، وؾمؿَّ

 :يؼقل ذم ؿمعره اًمذي امتدَح سمف اًمـبلَّ قمؾقف اًمسالم خيوـمُى كػسف

 خوف نہ رکہ رضب ذرا توں تو ہےعبد مصطفى

ےــیرے لئے أمبن ہـــبن ہے تـــیرے لئے أمـــت
( )

 

 

 .ومؾؽ إمون ًمَؽ إمون ^ومنكام أكً قمبُد اعمصطػك  رضو ٓ ختْػ ؿمقئًو،: يؼقل

إكف ذك، وٓ سمرهوَن ًمف ومقام : سمعُض اًمـوس يعؽمض قمغم هذا ومال يراه ؾموئًغو، ومـفؿ مـ يؼقل

ِّ مو يزقمؿقن أكف ذك، ويرمقن اًمـوس سموًمنمك قمغم طمسى زقمؿفؿ،  ؿ ذم يمؾادقموه، وهذا ديدُن ُ

ثػٍم مـ كصقِص اًمؽتوب واًمسـي سمحسى اًمظـقن، وًمقس هلؿ ؾمؾطون ومقام يزقمؿقن، سمؾ جيحدون سمؽ

مقا قمغم اًمـوس مو أطمؾَّ  -قمبَد اعمصطػك-وذم كػس هذه اعمسلًمي أقمـل اًمتسؿقي  دأسمقا قمغم دأهبؿ، ومحرَّ

 : هلؿ احلؼُّ اعمبلم طمقٌ يؼقل                 [ 43: اًمـقر] 

  :أْن خيوـمَى اًمـوس ومقؼقل ^ُف وأمَر كبقَّ    

     [ 64: اًمزمر] سمدًٓمِي اًمسقوق، ومؾق يمون  ^، وضمكمٌّ أنَّ ضؿػم اعمتؽؾِّؿ يرضمع إمم اًمرؾمقِل

 !سموًمنمك  ^بقَُّف هذا ذيًمو، ًمزَم أْن يؽقَن اهلل ىمد أذك، وأمَر ك

وهبذا فمفَر أنَّ همَٓء يرمقن اعمسؾؿلم سموًمنمك وهؿ قمـف سمرآء، سمؾ ويرمقن اهللَ ضمؾَّ وقمال وكبقَُّف 

 . هبذه اًمتَُّفَؿِي اًمشـقعي مـ طمقٌ ٓ يشعرون ^

شًمقس قمغم اعمسؾِؿ ذم قمبِدِه وٓ ومرؾمف صدىميٌ »: أكَّف ىمول ^وصحَّ قمـ اًمـبِّل 
( )

  

                                                       

 (061اكتخاب حدائؼ بخشش، صـ )(  )
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، وذًمؽ سمحرضة شهؾ أكتؿ إٓ قمبقد ؾمقدي»: دكو محزَة ىمول وهق صمؿؾأنَّ ؾمقِّ  شاًمصحقح»وذم 

 ^، ومل يلمْرُه اًمـبِّل ^
(
سمتجديد اإليامن سمعد مو أوموق

3)
 

ِي إضوومي اًمعبد إمم همػمه ؾمبحوكف وشمعومم، وًمق يمون ذيًمو، ٕمره   سموًمتقسمي،  ^ومدلَّ ذًمؽ قمغم صحَّ

 .وًمـُِؼؾ إًمقـو

ل سمع سَمْذل اًمصػو »: ومتقى ورؾموًمٌي مستؼؾي، وهكُ^بد اًمـبلِّ وًمإلموم أمحد رضو ذم ضمقاز اًمتسؿِّ

ُص مو ذيمره اإلموُم أمحُد رضو مع سمعض شمٍمفشًمعبد اعمصطػك  .، وهذا مؾخَّ

ُه اًمشقُخ ( م2991هـ ؾمـي 23:8م ؾمـي )وأسمقه اًمشقُخ كؼل قمكم ظمون رمحف اهلل، اعمتقرمَّ  ،وضمدُّ

 .رضو قمكم ظمون، يموكو مـ يمبور اًمعؾامء واًمعروموء

 :مولدهنسبه و

هق أمحد رضو سمـ حمؿد كؼل قمكم سمـ رضو قمكم سمـ حمؿد يموفمؿ قمكم سمـ حمؿد أقمظؿ سمـ حمؿد 

 .ؾمعودت يورظمون سمـ ؾمعقد ظمون رمحفؿ اهلل

م   مـ يقكقق ؾمـي  25اعمقاومؼ / هـ2383ؾمـي )وًمَد اًمشقُخ أمحد رضو ًمعوذ ؿمقال اعمؽرَّ

 .ذم سمريكم مديـي مـ مدن اهلـد( م2967

 :العلمنشأته واشتغاله بأخذ 

واؿمتغؾ اًمشقخ مـذ اًمصبو سمدراؾمي اًمعؾقم اًمعؼؾقَّي واًمـؼؾقَّي، واؾمتؽؿَؾ اًمدراؾمي هذه اًمعؾقم، 

 :وشمؿَّ ذًمؽ ذم اًمراسمعي قمنمة مـ قمؿره، يؼقل رمحف اهلل

قموًمو وقمنمة أؿمفر  قمنَم  إسمـ صمالصميَ  ذاكَ  وأكو إذْ ، (هـ2397ؾمـي )ؿمعبون  وذًمؽ عمـتصِػ »

ًْ وذم هذا اًمتوريخ وم ،ومخسي أيوم اًمصالة وشمقضمفً إممَّ  إطمؽومش.  قمكمَّ  رض

وعمو ومرغ، كول إضموزَة اإلومتوء قمـ أسمقف وأؾمتوذه وؿمقخف رمحفؿ اهلل، يؼقل ذم يمتوب إمم شمؾؿقذه 

                                                                                                                                                              

/ أخرجف البخاري يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب لقس عذ ادسؾؿ يف فرشف صدقة، الرقؿ (  )

ادسؾؿ يف عبده وفرشف،  ، وادسؾؿ يف صحقحف، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عذ( 23/   ) 0361ص

 (342/   ) 65/ الرقؿ

أخرجف ادسؾؿ يف صحقحف، كتاب األرشبة، باب حتريؿ اخلؿر وبقان أهنا تؽقن مـ عصر العـب  ( 3)

(.0235/  3) 0646/ ومـ التؿر والبرس والزبقب وغرها مما يسؽر، الرقؿ
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 :اًمشقخ فمػر اًمديـ اًمبفوري

 )مـ قمؿري، ًمؾراسمع قمنم مـ ؿمعبون ةَ قمنم ومتقو طمقـام يمـً ذم اًمثوًمثيَ  َلسمحؿد اهلل أومتقً أوَّ  »

ُة اإلومتوء (م2:28/ هـ2447ؾمـي )إمم اًمعوذ مـ ؿمعبون  ُش وًمق أقمق ،(هـ2397 ، شمؽقن مدَّ

شمخسلم ؾمـًي وٓ أطميص ؿمؽًرا هلل قمغم هذه اًمـعؿي اًمؽؼمى يمام جيى
( )

. 

 :أساتذته

(
واًمشقخ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، واًمشقخ طمسلم سمـ صوًمح مجؾ اًمؾقؾ، رمحفؿ اهلل أمجعلم

أؾموشمذشمف ًمقسقا سمؽثػم ىمرأ سمعض اًمؽتى آسمتدائقي قمغم مرزا همالم ىمودر اًمؼميؾقي، وىمرأ قمغم واًمده 

ومـ أؾموشمذشمف اًمشقخ قمبد اًمعكم اًمرامػقري ىمرأ قمؾقف يمتوسًمو ذم اهلقئي،  اًمشقخ كؼل قمكم ظمون أيمثر اًمؽتى،

واًمشقخ أسمق احلسلم أمحد اًمـقري، واًمشوه آل رؾمقل اعمورهروي، واًمشقخ أمحد سمـ زيـل دطمالن اعمؽل، 

) 
. 

 :سلوكه وأخذه الطريقة

ِي مـ سم ويع مع أسمقف قمغم يد ؾمقد آل رؾمقل إمحدي، وأظمذ إضموزَة اًمبقعي ذم اًمسؾسؾِي اًمؼودريِّ

 .ؿمقخف، وأًمبسف ؿمقُخُف اخلرىمي واؾمتخؾػف

 :خدماته الدينية

َج سموًمتدريس واإلومتوء واًمتصـقػ واًمققمظ واإلرؿمود وإصالح إمي  اؿمتغؾ اًمشقخ سمعد مو خترَّ

ـقػ، ومؼد أًمََّػ أيمثَر مـ أًمػ يمتوب ذم مخسلم قمؾاًم، سمعضفو مطبقع، اعمسؾؿي، ويمون أيمؼُم مهفِّ ِ ذم اًمتص

 .واًمبوىمل خمطقط، وهذه اًمؽتى سموًمؾغي اًمعرسمقي، وإرديي واًمػورؾمقي

 :سرعة قلمه

َّ اًمذايمرة، همـّقًو قمـ مراضمعِي اًمؽتى هموًمبًو طملم  َ اًمؽتوسمي، ىمقيويمون اًمشقخ رمحف اهلل رسيع

ِة  اًمتصـقػ واًمتلًمقػ، ومؼد يموكً حترُضهُ  ً ذم ذهـف دائاًم ،واًمشوهُد قمغم رسقمي يمتوسمتف وىمقَّ ُ مرشمَّبياًمعؾقم

 ُ« ٍي ًمف : وىمصتفش اًمـَّػمة اًمقضقئي ذم ذح اجلقهرة اعمضقئيطمػظف يمتوسُمف ل طمجَّ ؾمـي )أكف اًمتؼك ذم أوَّ

سموًمشقخ طمسلم سمـ صوًمح مجؾ اًمؾقؾ، ومتلصمرَّ َ سمف اًمشقُخ طمسلم ضمًدا، وـمؾى مـف أن ينمح ( هـ23:6

اًمـَّػمة اًمقضقئي ذم »: سموًمعرسمقي، ومنمطمف ذم يقملم، وؾمامه سموٓؾمؿ اًمتورخيلش اجلقهرة اعمضقئي»يمتوسمف 

، صمؿ زاَد قمؾقف سمعض اًمتعؾقؼوت واحلقار وؾمامه سموٓؾمؿ (هـ23:6ؾمـي )ش ذح اجلقهرة اعمضقئي

                                                       

(.حقاة أعذ حرضت اجلزء األول( )1)

(.حقاة أعذ حرضت( )2)



7

ُة اًمرضقئي قمغم اًمـِّػمة اًمقضقئي»: اًمتورخيل  (. هـ2419ؾمـي )ش اًمطرَّ

م إًمقف قمؾ ومي ؾممآً متعؾًِّؼو وأيًضو ىمدَّ َي اعمنمَّ وهك اًمعؿؾي اًمقرىمقَّي اعمعروومي )ش سموًمـقط»امُء مؽَّ

، ىمد قمجز يمبوُر اًمعؾامء قمـ طمؾف، وملكجَح اًمشقخ رمحف اهلل مسلًمتفؿ سمجقاب (اعمتداوًمي سملم اًمـوس

ه سموٓؾمؿ اًمتورخيل يمػؾ »: ؿموٍف يموف، ويمتبُف اردموًٓ سمال مراضمعِي اًمؽتى، سمؾسون قمريبٍّ مبلم، وؾمامَّ

 (هـ2435)ش اًمػؼقف اًمػوهؿ ذم أطمؽوم ىمرـموس اًمدراهؿ

هو سموٓؾمؿ اًمتورخيل  يمورس اًمسػقف »: صمؿ يمتى قمؾقف َضؿقؿًي سمعد مو رضمَع إمم سمالده اهلـد، وؾمامَّ

هو سموٓؾمؿ اًمتورخيل(هـ:243)ش اًمقاهؿ ذم إسمدال ىمرـموس اًمدراهؿ : ، صمؿ كؼؾفو إمم إرديي وؾمامَّ

 (. هـ:244) شاًمذيؾ اعمـقط سمرؾموًمي اًمـقط»

ِي قمغم وومقر قمؾؿف، وسمراقمتف ذم اًمػؼف، وكبقهمف ودىمَّي  واًمرؾموًمي اعمذيمقرة مـ مجؾي اًمـامذج اًمداًمَّ

ومفؿف، ومتقُّزه قمـ أىمراكف، سمؾ وقمـ يمثػم ممـ مه سموًمتـؼقِح واًمغقِص قمغم اعمؽـقن ذم درر اًمعؾقم ممَّو 

 .هلل ذو اًمػضؾ اًمعظقؿظمػَك قمغم يمثػم مـ اًمـوس، وذًمؽ وَمْضؾ اهلل، يمشمقف مـ يشوء وا

 :وفاته

ي اًمشقُخ اإلموم أمحد رضوظمون رمحف اهلل إمم اًمرومقؼ إقمغم ذم  مضً مـ صػر  36اكتؼَؾ ضمدِّ

، يملكَّف رمحف اهلل جيقى اعممذن، شطمل قمغم اًمػالح»: هـ ظمالل أذان اجلؿعي قمـد ىمقل اعممذن2451ؾمـي 

ويؾبِّل اًمداقمل إمم اًمػالح وملومؾح، ووموز سموًمـجوح سمبؾدة، سمريكم اًمنميػي. 

هـ مـ ىمقًمف :244واإلموُم اؾمتخرَج ؾمـي ووموشمف ىمبؾ ارحتوًمف سمخؿسي أؿمفر ذم رمضون ؾمـي 

  :ؾمبحوكف وشمعومم                 

 [26: اإلكسون ]

.رطمؿ اهلل اًمشقخ، وأؾمَؽـُف ومسقَح ضمـَّوشمف ؾمبحوكف وشمعومم

ُطنُحػقدُالشقخ

 أخرت رضا القادري األزهري حممد

 هـ2536مـ رمضون /36
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ُادػتىُإطظمُباهلـدالشقخُاإلمامُتاجُالػيعةُ نبذة عن

 ؼادريُإزهريُحػظهُاهللُتعاغلخانُاُحمؿدُأخرتُرضا
( هـ0330)مـ صفر صػر لعام ( 2 )حلـػل الؼادري األزهري يقم اخلامس والعرشيـ 

 .صامل اهلـدبؿديـة برييل يف ( م 061)ادقافؼ 

ولد الشقخ حػظف اهلل يف بقت عامر بالعؾؿ والعؾامء ادعروفني يف الؼارة اهلـدية مـذ أكثر مـ مائتل 

عام، حقث إكف ابـ حػقد الشقخ اإلمام اهلامم، وحقد الزمان، فريد األوان، ادجدد ألوائؾ الؼرن الرابع 

لقف يصؾ عـ ضريؼ والديف، ففق ابـ عرش اهلجري، شقدي أمحد رضا خان احلـػل الزيؾقي، فـسبف إ

ابـ حجة اإلشالم الشقخ حمؿد ( ادؽـك جقالين مقان)الشقخ ادػرس األعظؿ باهلـد مقالكا إبراهقؿ رضا 

فنن جده مـ والدتف هق ادػتل ... حامد رضا ابـ الشقخ أمحد رضا احلـػل الزيؾقي، ومـ جفة والدتف

الؼادري احلـػل الزكايت، ابـ الشقخ أمحد رضا خان األعظؿ باهلـد الشقخ حمؿد مصطػك رضا خان 

 .احلـػل الزيؾقي

 :نشأته وتعلمه العلوم وأساتذته

أخذ الشقخ حػظف اهلل الدروس األولقة والعؾقم االبتدائقة العؼؾقة والديـقة عـ العؾامء األكابر 

عذ صفادة  ادعروفني يف وقتف، وعـ والده وجده مـ والدتف الشقخ حمؿد مصطػك رضا، وحصؾ

خريج العؾقم الديـقة مـ دار العؾقم مـظر اإلشالم بؿسؼط رأشف مديـة برييل، ثؿ أكؿؾ أدامف اهلل 

درس فقفا ( م0633)إىل ( م0633)تعؾقؿف يف جامعة األزهر الرشيػ بالؼاهرة يف الػسة ما بني 

ه مـ العؾقم وختصص العؾقم ادتداولة احلديث الرشيػ، الؾغة العربقة، والػؾسػة اإلشالمقة وغر

 . هبا يف التػسر وخترج مـ كؾقة أصقل الديـ بارعا يف التػاشر وعؾقمفا ومتضؾعا

 :حياته العملية والعلمية

بعد عقدة الشقخ حػظف اهلل مـ الؼاهرة إىل اهلـد، اكخرط يف التدريس بدار العؾقم مـظر 

رصده و معؾؿف ادػتل األعظؿ باهلـد أشس بعد فسة دار اإلفتاء بعد أخذ اإلجازة مـ مثؿ اإلشالم، 

، وترك التدريس بدار العؾقم مـظر (هـ 011)الشقخ حمؿد مصطػك رضا خان ادتقىف شـة 

 .اإلشالم

وقد اشتخؾػ ادػتل األعظؿ باهلـد الشقخ حمؿد مصطػك رضا خان قبؾ وفاتف، الشقخ حمؿد 

ادسائؾ ادعؼدة ادتعؾؼة بالػؼف، وال  أخس رضا خؾقػًة يف حقاتف، وقد برع الشقخ يف اإلفتاء و حؾ  

 .تعؾؿ الشقخ حػظف اهلل الطريؼة عذ يد أشتاذه عـ جده الشقخ أمحد رضافؼد غرو يف ذلؽ 
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إن شامحة الشقخ كثر السػر لـرش الديـ والتقعقة الػؽرية والعؼدية، ولف تالمذة وحمبقن 

امحتف ادريب هلؿ، وهؿ يـفؾقن مـ مـترشون لقس يف اهلـد فحسب بؾ يف شائر ادعؿقرة، ويعتز ش

 .عؾؿف ومؽاكتف الروحاكقة، وقد ُأعطل الشقخ لؼب تاج الرشيعة مـ ِقبِؾ كبار العؾامء

الشعر واددائح وإلؼائفا يف ادحافؾ وادـاشبات، وقد تؿ كرش ديقاكف  فولؾشقخ مقؾ كبر لؽتابت

، (م0653)عام ( شػقـة العػق)بؿعـك  «شػقـة بخشش»: ثؿ تبعف ديقان «كغامت أخس»: ادسؿك

، والديقان يشتؿؾ عذ مدائح الشقخ (م113 )وتؿ إصدار ضبعة جديدة ومـؼحة يف أوائؾ شـة 

 .بالؾغتني العربقة واألردية، كام تقجد مدائح وقصائد لؾشقخ مل تـرش بعد

 ولؾشقخ عدة تصاكقػ و رشائؾ بالؾغتني األردية والعربقة، وجاري ترمجة بعضفا إىل الؾغتني

 :العربقة واإلكجؾقزية، مـ هذه ادصـػات

 .اًمذي سملم أيديـو هقشمعريى، ش ومؼف ؿمفـشوه وأن اًمؼؾقب سمقد اعمحبقب سمعطوء اهلل» (2

 .«حتؼقؼ أن أبا إبراهقؿ تارح ال آزر» ( 

 .«احلؼ ادبني» (3

 .«الصحابة كجقم االهتداء» (1

 .«حاصقة عذ صحقح البخاري» (2

 .يف جزئني «الدفاع عـ كـز اإليامن» (3

 .مخس جمؾدات «أزهر الػتاوى » (4

 .كجؾقزيةبالؾغة اال «أزهر الػتاوى» (5

 .«رشالة شد ادشارع عذ مـ يؼقل إن الديـ يستغـل عـ الشارع» (6

 .«صقاكة الؼبقر» ( 01

 .«حؽؿ عؿؾقات التؾػزيقن والػقديق» ( 00

 .تعريب« حؽؿ التصقيريف  عطايا الؼدير» (  0

 .تعريب«شالم ألصقل الرشقل الؽرامصؿقل اإل»  (03

 .تعريب« األمـ والعذ لـاعتل ادصطػك بدافع البالء» ( 10

 . تعريب« ققارع الؼفار عذ ادجسؿة الػجار»  ( 02

 ،«الزيؾقية مرآة الـجدية بجقاب»( 03 

اهلل  لرشالة مـ األردية لإلمام أمحد رضا خان رمحف تعريبهق  «اهلاد الؽاف يف حؽؿ الضعاف» ( 04
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، وكبذة مـ رشالة كادرة صـَّػفا اإلمام بالعربقة «مـر العني يف حؽؿ تؼبقؾ اإلهبامني»: تسّؿك

قت  التل قام شقّدي الشقخ أخس حػظف اهلل حتؼقؼفا ومجعفا « مدارج ضبؼات احلديث»:ُشؿ 

 .والتعؾقؼ عؾقفا

عتز دار إفتاء دـطؼتف اجلغرافقة إن دار اإلفتاء الؼائؿ بؿديـة برييل والذي يديره الشقخ بـػسف، ال ي

فؼط، وإكام شاهؿ يف تؼديؿ الػتاوى إىل شائر العامل عذ ضريؼة أهؾ السـة واجلامعة، وقد بؾغ عدد فتاوى 

 .الدار ما يزيد عذ مخسة آالف فتقى

بؾ إن لف . إن الشقخ العالمة أدام اهلل بركاتف لقس بارعا يف الؾغتني العربقة واألردية فحسب

صدر أعظقؿة يف الؾغة اإلكجؾقزية، وقد قام شامحتف باإلفتاء واإلمالء بالؾغة اإلكجؾقزية، ومؾؽة 

 .فقفا اكتاب

كسلل اهلل العيل الؼدير أن يديؿ الصحة والعافقة لشقخـا العالمة حمؿد أخس رضا، ويؾبسف حؾؾ 

ا لإلشالم وادسؾؿني، تباع السـة الـبقية الرشيػة، وأن يطقؾ اهلل يف عؿره، أن يبؼقف ذخرأالتؼقى و

 .الؾفؿ آمني. ن يـػعـا بعؾقمف وأكقاره يف الداريـأحيػظف مـفؿ، وأكف مـصقًرا عذ أعدائف و

وصذ اهلل عذ شقدكا ومقالكا حمؿد، وعذ آلف وآبائف الطقبني، وزوجاتف أمفات ادممـني، 

 .وأصحابف الؽرام والتابعني هلؿ إىل يقم الديـ

 المكيخالد  محمد
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قمام اقمتوده اًمـوس مـ اختوذ  -ريض اهلل شمعومم قمـف-ؾمئؾ اإلموم اهلامم ضمدي اًمشقخ أمحد رضو 

 :صقر اعمعظؿلم، واىمتـوءهو ذم اًمبققت، واًمتؼمك هبو، وصقرة اًمسمال يمام يكم

 : السؤال

ذم  "سمودأمحد آ"مو يؼقل قمؾامء اًمديـ، واعمػتقن سموًمنمع اعمتلم، ذم هذه احلودصمي أكف يبوع ذم سمؾدة 

هذه إيوم صقر مـ ومقشمقهمراف سمرويتلم، وأصؾ اًمـؿقذج مرؾمؾ إًمقؽؿ ٓطمظقهو هذه اًمصقرة 

ًمؾشقخ إسمراهقؿ اًمبغدادي، قمؿ ومقضف اًمصقري واعمعـقي، صوطمى ؾمجودة ظموكؼوه ؿمقخ إؿمقوخ 

أهوزم أمحد آسمود وهمػمهؿ، يؼتـقن هذه اًمصقرة قمغم وضمف . طمرضة اًمغقث إقمظؿ ىمدس رسه اًمعزيز

، أحيرم اختوذهو ذم اًمبققت أم ٓ؟ وهؾ شمدظمؾ مالئؽي اًمرمحي سمقتًو ومقف هذه اًمصقرة أم ٓ؟ اًمتؼمك

وهؾ شمـزل اًمؼميمي سموىمتـوء هذه اًمصقرة أم ٓ وهؾ جيقز وضع صقرة اًمشقخ كصى اًمعلم، وشمثبقً 

أضمًرا  ذم اًمنميعي واًمطريؼي أم ٓ؟سمقـقا سمقوًكو ؿموومقًو وشممضمروا( شمصقر اًمشقخ)احلوًمي اًمؼمزظمقي ًمتفقئي 

 .واومقًو

 بسم اهلل الزمحن الزحيم
 :الجواب

اعمصقر اًمذي صقركو وملطمسـ صقركو، وظمؾؼ وطمده اًمعومل كؼػمه  ءاحلؿد هلل اخلوًمؼ اًمبوري

وىمطؿػمه، وىمه سموًمعذاب وؿمديد اًمعؼوب قمغم اًمذيـ يضوهقن ظمؾؼ اهلل، ومؾقخؾؼقا ذرة أو ًمقخؾؼقا 

ن، وطمرم اًمتصقير صغػمه ويمبػمه وضمعؾف ؿمعػمة، واًمصالة واًمسالم قمغم مـ أشمك سمؿحؼ إوصمو

يمبػمة، وقمغم آًمف وصحبف واسمـف إيمرم اًمغقث إقمظؿ وؾموئر طمزسمف صالة وؾمالًمو شمقازيون قمزه 

 .وشمقىمػمه، رب إين أقمقذ سمؽ مـ مهزات اًمشقوـملم، وأقمقذ سمؽ رب أن حيرضون

اًمـوس صقروا إكام اسمتدأ قمبودة اًمقصمـ ذم اًمعومل سملن ! اًمعقوذ سموهلل قمز وضمؾ مـ مؽر إسمؾقس

اًمصؾحوء واختذوا صقرهؿ ذم اًمبققت واعمسوضمد وطمسبقهو شمليقد ًمذة اًمعبودة صمؿ كػس هذه اًمصقر 

قمـ قمبد اهلل سمـ  "صحقحقفام"ذم  "اًمبخوري"و "مسؾؿ"صورت معبقدة قمغم مر إيوم، أورد 

تَؽُُ﴿: قمبوس ريض اهلل شمعومم قمـفام ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم ُآهِلَ َُتَذُرنَّ َٓ ُُسَواًطاَُوَقالُواُ َٓ اَُو َُودًّ َُتَذُرنَّ َٓ ْمَُو
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ا﴾ َُيُغوَثَُوَيُعوَقَُوَكْْسً َٓ كاىوا أسامء رجال صاحلني من قوم ىوح، فلام هلكوا أوحى »: ىمول ُ(7)َو

الشوطان إىل قومهم، أن اىصبوا إىل جمالسهم التي كاىوا جيلسون أىصاًبا، وسموها بيسامئهم ففعلوا 

 .(8)شوىسخ العلم عبدتفلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 

 ،مسؾامً  ويمون ود رضمالً  »: قمـ أيب ضمعػر سمـ اعمفؾى ىمول "شمػسػمه"ذم  "قمبد سمـ محقد"وروى 

سمؾقس إومؾام رأى  ،ومؾام موت قمسؽروا طمقل ىمؼمه ذم أرض سموسمؾ وضمزقمقا قمؾقف ،ويمون حمببو ذم ىمقمف

 ،أصقر ًمؽؿ مثؾفأرى ضمزقمؽؿ قمغم هذا ومفؾ ًمؽؿ أن : صمؿ ىمول ،ضمزقمفؿ قمؾقف شمشبف ذم صقرة إكسون

ومقضعقه ذم كودهيؿ وضمعؾقا يذيمروكف  ،كعؿ ومصقر هلؿ مثؾف: ومقؽقن ذم كوديؽؿ ومتذيمروكف سمف ؟ ىموًمقا

ومقؽقن  ،هؾ ًمؽؿ أن أضمعؾ ًمؽؿ ذم مـزل يمؾ رضمؾ مـؽؿ متثوٓ مثؾف: ومؾام رأى مو هبؿ مـ ذيمره ىمول

: ومجعؾقا يذيمروكف سمف ىمول كعؿ ومصقر ًمؽؾ أهؾ سمقً متثوٓ مثؾف وملىمبؾقا: ذم سمقتف ومتذيمروكف ؟ ىموًمقا

 إهلوً  هاختذو طمتك إيوه ذيمرهؿوشمـوؾمؾقا ودرس أمر  ،وأدرك أسمـوؤهؿ ومجعؾقا يرون مو يصـعقن سمف

 .(9)ش بود سموه الذي الصنم ود األرض يف اهلل غر عبد ما أول وكان: ىمولاهلل،  دون مـ يعبدوكف

 اؿمتؽك عمو»: هلل شمعومم قمـفوقمـ أم اعمممـلم اًمصديؼي ريض ا "مسؾؿ"و "اًمبخوري"وأيًضو قمـد 

 ويموكً موريي هلو يؼول احلبشي، سملرض رأيـفو يمـقسي كسوئف سمعض ذيمرت وؾمؾؿ، قمؾقف اهلل صغم اًمـبل

 رأؾمف ومرومع ومقفو وشمصووير طمسـفو مـ ومذيمرشمو احلبشي أرض أشمتو قمـفام اهلل ريض طمبقبي وأم ؾمؾؿي أم

 اًمصقرة شمؾؽ ومقف صقروا صمؿ جدامس ىمؼمه قمغم سمـقا اًمصوًمح اًمرضمؾ مـفؿ موت إذا أوًمئؽ ومؼول

 (:).شاهلل قمـد اخلؾؼ ذار أوًمئؽ

صقروا ومقف شمؾؽ اًمصقر أي صقر اًمصؾحوء شمذيمػًما هبؿ، وشمرهمقبًو »: "اعمرىموة ذح اعمشؽوة"وذم 

                                                        

 [34: كقح] (7)

 5]5747/ ، اًمرىمؿ{إكو أرؾمؾـو  }أظمرضمف اًمبخورى رم صحقحف، يمتوب اًمتػسػم، سموب شمػسػم ؾمقرة كقح  (8)

/2984] 

 [3:5/ 9]ذيمره اإلموم اًمسققـمك رم اًمدر اعمـثقر (9) 

، [561/ 2]2387/ أظمرضمف اًمبخورى رم صحقحف،  يمتوب اجلـوئز، سموب سمـوء اعمسجد قمغم اًمؼؼم، اًمرىمؿ (:)

 صحقحف، يمتوب اعمسوضمد ومقاضع اًمصالة، سموب اًمـفك قمـ سمـوء اعمسوضمد قمغم اًمؼبقر واختوذ اًمصقر ومسؾؿ رم

 [486/ 2]639/ ومقفو واًمـفك قمـ اختوذ اًمؼبقر مسوضمد، اًمرىمؿ



 

 

1
3 

ذم اًمعبودة ٕضمؾفؿ، صمؿ ضموء مـ سمعدهؿ، ومزيـ هلؿ اًمشقطون أقمامهلؿ، وىمول هلؿ ؾمؾػؽؿ يعبدون هذه 

ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقتًو : ومقام روي قمـف متقاشمًرا ^ٕصـوم، ىمول رؾمقل اهلل اًمصقر، ومقىمعقا ذم قمبودة ا

 (21).شومقف يمؾى وٓ صقرة

 "اًمطحووي"، و"اًمبخوري"و (22)قمـ أيب ـمؾحي، "اًمطحووي"و "اًمستي"و "أمحد"رواه إئؿي 

 (23)قمـ أم اعمممـلم اًمصديؼي، "اًمطحووي"و "اسمـ موضمف"و "مسؾؿ"قمـ اسمـ قمؿر واسمـ قمبوس، و

 "اإلموم أمحد"و (24)قمـ أيب هريرة، "اسمـ طمبون"و "اًمطحووي"و "اًمـسوئل"و "مسؾؿ"و "أمحد"و

أسمق "و "اسمـ ظمزيؿي"و "اسمـ موضمف"و "اًمـسوئل"و "أسمق داود"و "ؾمعقد سمـ مـصقر"و "اًمدارمل"و

قمـ أمػم  "احلؾقي"ذم  "أسمق كعقؿ"و "اًمشومل"و "اًمضقوء"و "اسمـ طمبون"و "اًمطحووي"و "يعغم

                                                        

 (9/393)مرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح، يمتوب اًمؾبوس، سموب اًمتصووير،  (21)

، [2581/ 5]4891/ سموب ؿمفقد اعمالئؽي سمدرا، اًمرىمؿ أظمرضمف اًمبخورى رم صحقحف، يمتوب اعمغوزي، (22)

/ واعمسؾؿ رم صحقحف، يمتوب اًمؾبوس واًمزيـي، سموب ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقتو ومقف يمؾى وٓ صقرة، اًمرىمؿ

، واًمؽممذى رم ؾمــف، يمتوب إدب قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، سموب مو ضموء أن [267/ 7]6747

،واسمـ موضمف رم ؾمــف، يمتوب اًمؾبوس، [225/ 6]3915/ رة وٓ يمؾى، اًمرىمؿاعمالئؽي ٓ شمدظمؾ سمقتو ومقف صق

سمقداود رم ؾمــف، يمتوب اًمؾبوس، سموب ذم اًمصقر، أ، و[2314/ 3]:475/ سموب اًمصقر ذم اًمبقً، اًمرىمؿ

، واًمـسوئك رم ؾمــف، يمتوب اًمصقد واًمذسموئح، سموب امتـوع اعمالئؽي مـ دظمقل سمقً [582/ 3]5264/ اًمرىمؿ

، واًمطحووى رم ذح [375/ 37]27456/ ، اًمرىمؿمسـده، وأمحد رم [296/ 8]5393/ ؿومقف يمؾى، اًمرىم

أيب " ـمريؼ يمؾفؿ قمـ[. 396/ 5]7:43/ معوين أصمور، يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿ

 .رىض اهلل قمـف "ـمؾحي

/ تو ومقف يمؾى وٓ صقرة، اًمرىمؿأظمرضمف اعمسؾؿ رم صحقحف، يمتوب اًمؾبوس واًمزيـي، سموب ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمق (23)

 3] 4762/ ، واسمـ موضمف رم ؾمــف، يمتوب اًمؾبوس، سموب اًمصقر ذم اًمبقً، اًمرىمؿ[269/ 7] 6753

 7:28/، واًمطحووى رم ذح معوين أصمور، يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿ[2315/

 ."أم اعمممـلم اًمصديؼي"ـمريؼيمؾفؿ قمـ [. 393/ 5]

سؾؿ رم صحقحف، يمتوب اًمؾبوس واًمزيـي، سموب ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقتو ومقف يمؾى وٓ صقرة، أظمرضمف اعم (24)

،، واًمطحووى رم ذح معوين أصمور، يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، [273/ 7]6778/اًمرىمؿ

 ."أيب هريرة رىض اهلل قمـف ":مـ ـمريؼيمالمهو [. 398/ 5] 7:58/اًمرىمؿ
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قمـ أيب ؾمعقد  "اًمطحووي"و "اًمؽممذي"و "اعمقـمل"ذم  "اإلموم موًمؽ"و ،(25) اعمممـلم قمكم

 "اًمطحووي"و (27)قمـ أؾمومي سمـ زيد، "اًمؽبػم"ذم  "اًمطؼماين"و "اًمطحووي"و "أمحد"و (26)اخلدري،

  .، وىمد ومصؾـوهو ذم ومتوواكو-ريض اهلل شمعومم قمـفؿ- (28)قمـ أيب أيقب إكصوري

ن يؽقن قمذًرا يـجل مـ ذًمؽ اًمقسمول اًمعظقؿ، سمؾ ويمقن اًمصقرة عمعظؿ ذم اًمديـ، ٓ جيقز أ

أؿمد وسموًٓ وكؽوًٓ، ٕن شمؾؽ اًمصقرة شمعظؿ، وشمعظقؿ اًمصقرة احلققاكقي شمشبف قمبودة اًمقصمـ، ويملكف 

آكًػو ىمد ؾمؿعً احلديٌ أوًمئؽ اًمرضمول إكام يموكقا يتخذون صقًرا . سيح خموًمػي ًمؾؿؾي اإلؾمالمقي

ومـ أقمظؿ . شومقف شمؾؽ اًمصقر أوًمئؽ ذار ظمؾؼ اهلل صقروا» ^ٕوًمقوء ومـ أضمؾ ذًمؽ ىمول ومقفؿ 

ذم اًمديـ مـ إكبقوء قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم، وأي كبل هذا ؿمقخ إكبقوء، ظمؾقؾ اعمتػرد سموًمؽؼميوء، 

 ^ؾمقدكو إسمراهقؿ قمغم اسمـف اًمؽريؿ وقمؾقف أومضؾ اًمصالة واًمتسؾقؿ، اًمذي هق أومضؾ وأقمغم سمعد كبقـو 

قا صقرشمف وصقر ؾمقدكو إؾمامقمقؾ ذسمقح اهلل، واًمسقدة اًمبتقل مريؿ يموكً اًمؽػرة كؼش. مـ اًمعوعملم

عمو ومتحً مؽي سمعٌ قمؾقف اًمصالة واًمسالم ؾمقدكو قمؿر قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم، قمغم ضمدار اًمؽعبي، 

                                                        

، [:47/ 3]3774/،و اًمدارمل رم ؾمــف، اًمرىمؿ[76/ 3]743/ رم مسـده، اًمرىمؿ أظمرضمف أمحد سمـ طمـبؾ (25)

، واسمـ موضمف رم ؾمــف، يمتوب [581/ 3]5263/ سمقداود رم ؾمــف، يمتوب اًمؾبوس، سموب ذم اًمصقر، اًمرىمؿأو

، [376/ 2]424/سمق يعغم رم مسـده، اًمرىمؿأ، و[2314/ 3]4761/ اًمؾبوس، سموب اًمصقر ذم اًمبقً، اًمرىمؿ

، [393/ 5]7519/ رم ذح معوين أصمور، يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿواًمطحووى 

 "ـمريؼ يمؾفؿ قمـ[. 277/ 24]و اسمـ طمبون رم صحقحف،يمتوب احلظر واإلسموطمي، سموب اًمصقر واعمصقريـ، 

 ."قمـ أمػم اعمممـلم قمكم رىض اهلل قمـف

، سموب مو ضموء ذم اًمصقر واًمتامصمقؾ، يمتوب آؾمتئذان، -سمروايي حيقك اًمؾقثل- اعممـمو أظمرضمف اإلموم موًمؽ رم (26)

، واًمؽممذى رم ؾمــف، يمتوب إدب قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ، سموب مو [76:/ 3]2845/ اًمرىمؿ

أيب  ":ـمريؼ يمالمهو قمـ[. 226/ 6] 3916/ ضموء أن اعمالئؽي ٓ شمدظمؾ سمقتو ومقف صقرة وٓ يمؾى، اًمرىمؿ

 ."ؾمعقد اخلدري رىض اهلل قمـف

واًمطحووى رم ذح معوين أصمور، يمتوب ، [218/ 47]32883/ أظمرضمف أمحد سمـ طمـبؾ رم مسـده، اًمرىمؿ (27)

واًمطؼماكك رم اعمعجؿ اًمؽبػم، [394/ 5]7527/ اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿ

 .رىض اهلل قمـف."قمـ أؾمومي سمـ زيد ":ـمريؼ يمؾفؿ قمـ[. 273/ 2]498/اًمرىمؿ

 5]7549/ ى رم ذح معوين أصمور، يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿأظمرضمف اًمطحوو (28)

 ."أيب أيقب إكصوري رىض اهلل قمـف ": ـمريؼ قمـ[. 398/
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مؼدًمو ومؿحوهو سملمره قمؾقف اًمصالة واًمسالم وعمو دظمؾ اًمؽعبي وضمد سمؼقي آصمور ًمبعض اًمصقر ومدقمو 

 (  ) .«قاتلهم اهلل» :ودقمو قمغم مـ صـعفو سمؼقًمف قي،وهمسؾفو سمـػسف اًمذيم ،سموعموء

قمـ اسمـ قمبوس،  "اإلموم اًمطحووي"و ،"صحقحف"ذم  "اًمبخوري"هذا معـك مو روى 

، قمـ "اإلموم اًمطحووي"، قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل، وقمؿرو سمـ ؿمقبي، و"أسمق داود"و ،"اإلموم أمحد"و

 .وواكويمام ومصؾـوه ذم ومت -ريض اهلل شمعومم قمـفؿ،-أؾمومي سمـ زيد 

وحتؼقؼ مو هق إصؾ ذم  "اًمدر اعمختور"سمحٌ كػقس مـ اًمشقخ أمحد رضو ظمون يتعؾؼ سمؼقل 

 اًمصقرة

ًمعؾف أن خيطر سمبول أطمد ذم سمودي اًمـظر أن هذه اًمصقرة ًمذًمؽ اًمـحؾ اعمؿدوح إكام شمبؾغ اًمصدر، 

ك مـ اًمصقرة مو معـوه أكف ًمق حم: "اًمدر اعمختور"واإلكسون ٓ يعقش هبذا اعمؼدار مـ اجلسؿ، وذم 

ٓ شمتبلم ( أو يموكً صغػمة)»: قمضق ٓ طمقوة سمدوكف، ومنن شمؾؽ اًمصقرة مستثـوة مـ اعمـع، طمقٌ ىمول

( أو مؼطققمي اًمرأس أو اًمقضمف) "احلؾبل"وهل قمغم آرض، ذيمره  شمػوصقؾ أقمضوئفو ًمؾـوفمر ىموئام،

 (:2)ش.يؽرهٓ( أو ًمغػم ذي روح )ٓ شمعقش سمدوكف أو ممحقة قمضق 

 .ام إذا حمو سمعد مو صـعف أو مل يقضمد رأؾًموحتد ومقؿ اواحلؽ

 .شأو مؼطققمي اًمرأس أي ؾمقاء يمون مـ إصؾ أو يمون هلو رأس وحمل»: ىمقًمف: "رد اعمحتور"ذم 

جيقز أن يتلشمك هذا اًمؼقل ممـ مل خيدم : وسموهلل اًمتقومقؼ وسمف اًمقصقل إمم ذرى اًمتحؼقؼ :أقول

 .اًمػؼف واحلديٌ ومل يتلت ًمف اًمـظر ذم مؼوصد اًمنمع

هذه اًمعبورة رأؾًمو حمؾ كظر ذم مؼوم اًمتـؼقح، واًمعبد اًمضعقػ راضمع يمؾ مو ًمديف مـ اعمتقن : أولً 

قمغم هذا اًمتعؿقؿ ذم سمقون احلؽؿ طمتك أكف ٓ أصمر  "(31)ًمؾدر اعمختور"واًمنموح واًمػتووى ومل جيد ؾمؾًػو 

                                                        

 قمـ[. 691/ 3]2635/ أظمرضمف اًمبخورى رم صحقحف، يمتوب احلٍ، سموب مـ يمؼم ذم كقاطمل اًمؽعبي، اًمرىمؿ (29)

 .اسمـ قمبوس رىض اهلل قمـفـمريؼ 

 [.::7/ 2]اعمختور، يمتوب اًمصالة، سموب مويػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، اًمدر  (:2)

حؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد احلصـل آصؾ، اًمدمشؼل، احلـػل، اعمعروف عم (31)

 [67/ 22]معجؿ اعممًمػلم  (م 2788 - 2727( )ه 2199 - 2136( )قمالء اًمديـ)احلصؽػل 
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 ذم قمومي اًمؽتى مثؾ ذيـ مهو ملظمذان هلذا اًمؽتوب هموًمبًو واىمتٍمؾاًم "(33)اًمدرر"و "(32)اًمبحر"ًمف ذم 

 "(38)اإلصالح"و "اًمغرر"و (37)"اًمقاذم"و "(36)اًمؽـز"و "اًمـؼويي"و "(35)اًمقىمويي"و "(34)اًمبدايي"

 "(44)اًمؼمضمـدي"و "(43)ذح اًمقىمويي"و "(42)اهلدايي"و "(41)كقراإليضوح"و "(:3)اعمـقي"و "(39)اعمؾتؼك"و

                                                        

ؾمـي / هـ37:ؾمـي اًمقٓدة ، اهقؿ سمـ حمؿد سمـ حمؿد اعمٍمي، احلـػل، اًمشفػم سموسمـ كجقؿزيـ اًمديـ سمـ اسمرًم(32)  

 [2:3/ 5]معجؿ اعممًمػلم  .ـه81:اًمقوموة 

طموؿمقي قمغم مـتفك اًمسمل : مـ ممًمػوشمف.شمقذم سموًمؼسطـطقـقي (ه 996).ورسو سمـ ىمرامقز اًمرومل، احلـػلخل (33)

د اًمديـ ٓوائؾ مػتوح اًمعؾقم ًمؾسؽويمل، طموؿمقي وآمؾ ذم قمؾؿل آصقل واجلدل، طموؿمقي قمغم ذح ؾمع

قمغم شمػسػم اًمبقضووي، درر احلؽوم ذح اًمغرر ذم اًمػؼف، ورؾموًمي ذم سمقً اعمول ويمقػقي شمٍمومف وذم مصورومف 

 [. ::/ 5]معجؿ اعممًمػلم .اًمعنمة

صمالث وشمسعلم  6:4ًمؼمهون اًمديـ قمغم سمـ اسمك سمؽر اسمـ قمبد اجلؾقؾ اًمػرهموكك اعمرهمقـوكك احلـػك اعمتقرم ؾمـي  (34)

 [681/ 5] "إيضوح اعمؽـقن ذم اًمذيؾ قمغم يمشػ اًمظـقن" ومخسامئي

صدر اًمنميعي قمبقداهلل سمـ مسعقد سمـ حمؿقد سمـ امحد سمـ قمبقداهلل اًمبخوري، اعمحبقيب، احلـػل، ًم (35)

 (ـه 858هـلو856ت)

ذم اعمعوين واًمبقون، شمعديؾ  ذح وىمويي اًمروايي ذم مسوئؾ اهلدايي اًمصدر اًمنميعي آول، اًمقؿموح: مـ شمصوكقػف 

معجؿ ، اًمعؾقم ذم اًمؽالم، اًمتقضقح ذم طمؾ همقامض اًمتـؼقح ذم اصقل اًمػؼف ويمالمهو ًمف، ومصـػ ذم اًمـحق

 [357/ 7]اعممًمػلم 

 812 ت. )شمقذم ذم سمؾده ايذج ،(طموومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميموت)عبد اهلل سمـ امحد سمـ حمؿقد اًمـسػل، احلـػل ًم (36)

وؾمامهو آقمتامد، مدارك اًمتـزيؾ وطمؼوئؼ اًمتلويؾ ذم  ة اًمعؼوئد ذم اًمؽالم وذطمفوقمؿد: مـ شمصوكقػف (ـه

اًمتػسػم، مـور آكقار ذم اصقل اًمػؼف، اًمؽوذم ذم ذح اًمقاذم، ويمـز اًمدىموئؼ ويمالمهو ذم ومروع اًمػؼف 

 [43/ 7]معجؿ اعممًمػلم .احلـػل

 812 ت. )شمقذم ذم سمؾده ايذج ،(، أسمق اًمؼميموتطموومظ اًمديـ)عبد اهلل سمـ امحد سمـ حمؿقد اًمـسػل، احلـػل ًم (37)

 (ـه

 (هـ51:ت )ٕمحد سمـ ؾمؾقامن اسمـ يمامل سموؿمو احلـػك  (38)

 [36/ 2]معجؿ اعممًمػلم .(ـه 67: ت. )سمراهقؿ احلؾبل، احلـػلٓ (39)

 .مخس وؾمبعامئي 816ًمسديد اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد اًمؽوؿمغري كزيؾ احلرملم اعمتقذم ؾمـي  (:3)

 [321/ 4] اًمذيؾ قمغم يمشػ اًمظـقن إيضوح اعمؽـقن ذم 

. وشمقذم سموًمؼوهرة ذم رمضون ،(أسمق آظمالص)، اًمقوموئل، احلـػل (4)سـ سمـ قمامر سمـ قمكم اًمنمكبالزم حل(41)
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 "(:4)مراىمل اًمػالح"و "(49)إُنر جمؿع"و "(48)اإليضوح"و "(47)اًمدرر"و "(46)اًمؽوذم"و "(45)اًمتبقلم"و

                                                                                                                                                               

كقر آيضوح، طموؿمقي قمغم يمتوب اًمدرر : مـ شمصوكقػف اًمؽثػمة، (م :276 - 2696( )ه :217 - 5::)

ـػل، اًمسعودات ذم قمؾؿل اًمتقطمقد واًمعبودات، ومتح آًمطوف واًمغرر عمـال ظمورسو ويمالمهو ذم ومروع اًمػؼف احل

 .سمجدول ـمبؼوت مستحؼل آوىموف، احتوف ذوي آشمؼون سمحؽؿ اًمرهون، وآؾمتػودة مـ يمتوب اًمشفودة

 [376/ 4]معجؿ اعممًمػلم 

مـ ، (ـه 6:4)( سمرهون اًمديـ، أسمق احلسـ)عكم سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اجلؾقؾ اًمػرهموين اعمرهمقـوين، احلـػل ًم (42)

ذح اجلومع اًمؽبػم ًمؾشقبوين، سمدايي اعمبتدي، اهلدايي ويمػويي اعمـتفل، اًمتجـقس واعمزيد، وخمتور : شمصوكقػف

 .اًمػتووى ويمؾفو ذم ومروع اًمػؼف احلـػل

 [56/ 8]معجؿ اعممًمػلم  

سمـ مجول قمبقد اهلل سمـ مسعقد سمـ شموج اًمنميعي قمؿر سمـ صدر اًمنميعي آول امحد  -صدر اًمنميعي اًمثوين ًم (43)

ؾمبع وارسمعلم  858اًمديـ قمبقد اهلل اعمحبقسمك اًمبخوري اًمػؼقف احلـػل اعمعروف سمصدر اًمنميعي اًمثوين شمقرم ؾمـي 

ذح وىمويي اًمروايي ، مـ شمصوكقػف ارسمعقن طمديثو اؾمتـبط مـفو آطمؽوم واؾمتشفد قمؾقفو سمؤيوت. وؾمبعامئي

هديي اًمعوروملم ذم أؾمامء اعممًمػلم : راضمع. عمعوين واًمبقوناًمقؿموح ذم ا. اًمـؼويي ذم خمتٍم اًمقىمويي. ًمؼمهون اًمنميعي

 [333/ 3]وآصمور اعمصـػلم 

وطمقار  ،ذح اعمجقسطك :مـ شمصوكقػف. اًمبػمضمـدي احلـػل( أو)عبداًمعكم سمـ حمؿد سمـ طمسلم اًمؼمضمـدي ًم (44)

 [658/ 2]معجؿ اعمطبققموت . قمغم ذح مؾخص اجلعؿقـك وذح اًمـؼوسمي خمتٍم اًمقىمويي، يمتوب اًمؼمضمـدي

: مـ شمصوكقػف، (ـه 854). ىمدم اًمؼوهرة، وشمقذم هبو ذم رمضون(.ومخر اًمديـ)عثامن سمـ قمكم اًمزيؾعل ًم (45)

ذح يمـزاًمدىموئؼ وؾمامه سمتبقلم احلؼوئؼ ذم قمدة جمؾدات، ذح اجلومع اًمؽبػم ًمؾشقبوين، ذح اعمختور ًمؾؿقصكم 

 [374/ 7]معجؿ اعممًمػلم . ويمؾفو ذم ومروع اًمػؼف احلـػل

 812 ت. )شمقذم ذم سمؾده ايذج ،(طموومظ اًمديـ، أسمق اًمؼميموت)د اهلل سمـ امحد سمـ حمؿقد اًمـسػل، احلـػل عبًم (46)

 (ـه

 شمقذم سموًمؼسطـطقـقي (ه 996).ورسو سمـ ىمرامقز اًمرومل، احلـػلخل (47)

 (هـ51:ت )ٕمحد سمـ ؾمؾقامن اسمـ يمامل سموؿمو احلـػك  (48)

طموؿمقي : هـ مـ آصموره2189ؾمـي اًمقوموة ، قمق سمشقخل زادهعبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ؾمؾقامن اًمؽؾقبقزم اعمدًم (49)

معجؿ  .قمغم اكقار اًمتـزيؾ ًمؾبقضووي ذم اًمتػسػم، جمؿع آُنر ذم ذح مؾتؼك آسمحر ذم ومروع اًمػؼفوحلـػل

 [286/ 6]اعممًمػلم 

 :217). وشمقذم سموًمؼوهرة ذم رمضون، (أسمق آظمالص)سـ سمـ قمامر سمـ قمكم اًمنمكبالزم، اًمقوموئل، احلـػل حل (:4)
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طمتك اإلموم حمؿد  "(55)اهلـديي"و "(54)ظمزاكي اعمػتلم"و (53)"اخلوكقي"و "(52)اًمعـويي"و "(51)ومتح اًمؼدير"و

 .اىمتٍم قمغم ذيمر اًمرأس ومؼط "(56)اجلومع اًمصغػم"حمرر اعمذهى ذم 

زاد ذم ، وشأن اًمصقرة إذا يموكً سمدون اًمرأس أو ىمطع رأؾمفو ومال يمراهي»طموصؾ مو ىموًمقا 

ضمومع "و "اًمبحراًمرائؼ"و "(59)احلؾقي"و (58)"شمـقير إسمصور"ذم  "ًمؾخالصي"صمؿ شمبًعو  (57)"اخلالصي"

                                                                                                                                                               

 (ـه

كقر آيضوح، طموؿمقي قمغم يمتوب اًمدرر واًمغرر عمـال ظمورسو ويمالمهو ذم ومروع اًمػؼف : مـ شمصوكقػف اًمؽثػمة 

احلـػل، اًمسعودات ذم قمؾؿل اًمتقطمقد واًمعبودات، ومتح آًمطوف سمجدول ـمبؼوت مستحؼل آوىموف، احتوف 

 [376/ 4]مًمػلم معجؿ اعم، ذوي آشمؼون سمحؽؿ اًمرهون، وآؾمتػودة مـ يمتوب اًمشفودة

اسمـ اهلامم احلـػل اعمتقرم : إلموم يمامل اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمسققاد صمؿ اًمسؽـدري اعمعروف سمـًم (51)

 هـ972

وًمد ؾمـي سمضع قمنمة وؾمبعامئي، وشمقذم سمؿٍم  ،حؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد سمـ امحد اًمبوسمر،ي، اًمرومل، احلـػلعم (52)

اًمعـويي ذم ذح اهلدايي ذم : مـ شمصوكقػف اًمؽثػمة.ومام دوكف ضمـوزشمفوطمرض اًمسؾطون  ،(ـه 897)رمضون،  :2ذم 

 22]معجؿ اعممًمػلم  ،ومروع اًمػؼف احلـػل، اًمورساضمقي ذم اًمػرائض، طموؿمقي قمغم اًمؽشوف ًمؾزخمنمي ذم اًمتػسػم

/3:9] 

ؾحسـ سمـ مـصقر سمـ حمؿقد سمـ قمبد اًمعزيز آوزضمـدي، اًمػرهموين، احلـػل، اعمعروف سمؼويض ظمون ًم (53)

اًمػتووى ذم ارسمع : مـ شمصوكقػف، (ـه 6:3). شمقذم ذم مـتصػ رمضون.(ر اًمديـ، أسمق اعمػوظمر، أسمق اعمحوؾمـومخ)

جمؾدات، اعمحورض، ذح ادب اًمؼويض ًمؾخصوف، ذح اًمزيودات ًمؾشقبوين، وذح اجلومع اًمصغػم ًمؾشقبوين 

 [3:8/ 4]معجؿ اعممًمػلم .ذم ومروع اًمػؼف احلـػل

 (.هـ856ت )اًمسقؼوكك حلسلم سمـ حمؿد اًمسؿعوكك  (54)

 ؾشقخ كظوم ومجوقمي مـ قمؾامء اهلـدًم (55)

 اًمشقبوين احلسـ سمـ عمحؿد (56)

 (.هـ653)ًمطوهر سمـ أمحد اًمبخورى (57)

 - :4:حؿد سمـ قمبد اهلل سمـ امحد سمـ حمؿد سمـ اسمراهقؿ سمـ حمؿد اخلطقى، اًمتؿرشمور،وًمد سمغزة هوؿمؿ، عم (58)

شمـقير آسمصور وضمومع اًمبحور : مـ شمصوكقػف، (م 26:7 - 2644. )وشمقذم هبو ذم اواظمر رضمى ،(ه 2115

وذطمف وؾمامه مـح اًمغػور، اقموكي احلؼػم ًمذا اًمػؼػم ويمالمهو ذم ومروع اًمػؼف احلـػل، اًمػقائد اعمرضقي ذم ذح 

 [2:7/ 21]معجؿ اعممًمػلم . اًمؼصقدة اًمالمقي ذم اًمعؼوئد

 (.هـ:98ت)طمؾبي اعمجغم ذح مـقي اعمصغم، ٓسمـ أمػم طموج : يعـك (59)
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، َاًمَقضْمَف; ٕن "اًمدرر"وقمبد احلؾقؿ قمغم  ،"اًمنمكبالًمقي"و (62)"اًمصغػمي"و (61)"اًمغـقي"و "(:5)اًمرمقز

وطمسـ  "اًمزيؾعل" ، واًمشؾبل قمغم"(63)ذظمػمة اًمعؼبك"حمق اًمقضمف يمؼطع اًمرأس، ومل يتعرض ذم 

طمتك اًمسقد أسمق  (64)"اًمؽـز"واعمسؽلم قمغم  "اًمعـويي"وؾمعدي أومـدي قمغم  "اًمدرر"قمجؿل قمغم 

  .ًمزيودة اًمقضمف أصالً ( مل يتعرض أطمد مـفؿ) "اًمدر اعمختور"اًمسعقد إزهري أظِمُذ يمثػًما قمـ 

ف، وإسموكي اًمعـؼ وذيمر اًمقضمف ًمقس زيودة ذم احلؼقؼي ٕن اًمرأس يمثػًما مو يطؾؼ قمغم اًمقضم :أقول

 :إكام يطؾؼ قمؾقفو ىمطع اًمرأس وموعمؼصقد إومودة أن اعمحق أيًضو مثؾ اًمؼطع وقمبورشمف

 .(65)شإن يمون مؼطقع اًمرأس ٓ سملس سمف وًمق حمك وضمف اًمصقرة ومفق يمؼطع اًمرأس»

وؾموئر إقمضوء ًمقسً ذم معـك اًمقضمف واًمرأس، وإن يموكً مموصمؾي ذم يمقُنو مداًرا  :ثم أقول

، وهلذا إكام ؾمؿك أسمق هريرة ريض اهلل (ذي اًمروح)قضمف هق إصؾ ذم صقرة احلققان ًمؾحقوة، ومنن اًم

صقرة، وٓ ؿمؽ أُنؿ يؼقًمقن ًمؾقضمف صقرة، واعمصقرون سمف يؽتػقن، ( أي اًمقضمف)شمعومم قمـف هذا 

ومؾقك اًمـصورى اًمذيـ يبغقن صقرهؿ ذم اًمعؿؾي يؼتٍمون هموًمبًو قمغم اًمقضمف، وٓ ؿمؽ أن قمومي 

روى اإلموم إضمؾ أسمق ضمعػر اًمطحووي . صؾ سموًمقضمف، وإكام اًمٌمء سمؿؼوصدهمؼوصد اًمتصقير حت

 .(66)شاًمصقرة اًمرأس ومؽؾ رء ًمقس ًمف رأس ومؾقس سمصقرة»: قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف ىمول

إذا يمون اًمتؿثول مؼطقع اًمرأس ومؾقس »: كوفمرة إمم هذه اًمقضمفي طمقٌ ىمول "اهلدايي"وإكام قمبورة 

                                                        

: مـ شمصوكقػف، (ـه 73:ت)( ؿمؿس اًمديـ)حؿد سمـ طمسوم اًمديـ اخلراؾموين، اًمؼفستوين، احلـػل عم (:5)

ذم ذح اًمـؼويي، ضمومع اعمبوين ذم ذح ومؼف اًمؽقداين، وذح مؼدمي اًمصالة ويمؾفو ذم ومروع ، ضمومع اًمرمقز

 [:28/ :]معجؿ اعممًمػلم . اًمػؼف احلـػل

 [ 36/ 2]معجؿ اعممًمػلم .(ـه 67: ت) .سمراهقؿ احلؾبل، احلـػلٓ (61)

 .مخس وؾمبعامئي 816ًمسديد اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد اًمؽوؿمغري كزيؾ احلرملم اعمتقذم ؾمـي  (62)

  (.16:ت)ًمققؾمػ سمـ ضمـقد اًمتقىموشمك اعمشفر سملظمك زاده  (63)

 22]معجؿ اعممًمػلم ( ـه 65:)، (معلم اًمديـ)حؿد مال مسؽلم، اهلروي، اعمعروف سمؿال مسؽلم عم (64)

/234] 

 (.2/69)ظمالصي اًمػتووى، يمتوب اًمصالة، اًمػصؾ اًمثوكك، اجلـس ومقام يؽره رم اًمصالة،  (65)

 5]7553/يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿ ذيمره اًمطحووى رم ذح معوين أصمور،(66) 

/398] 
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 أهـ .(67)شسمتؿثول

 :يمام يكم "اجلومع اًمصغػم"ؾ هذا كص اإلموم اًمؽبػم ذم سم

إذا يمون رأس اًمصقرة مؼطققًمو ومؾقس »حمؿد قمـ يعؼقب قمـ أيب طمـقػي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ 

  .(68)شسمتؿثول

سملن اًمصقرة إذا يمون رأؾمفو همػم مؼطقع، » "اًمقاذم"ٓ ضمرم أن سح اإلموم اًمـسػل ذم 

ومقق رأؾمف ذم اًمسؼػ أو سملم يديف أو سمحذاءه صقرة همػم وموًمؽراهي همػم مدومقع وهذا كصف ًمق يمون 

 .(69)شمؼطقع رأؾمفو يمره

وفموهر أكف يصدق قمغم صقرة شمبؾغ إمم اًمصدر أو كصػ اًمؼومي أن رأؾمفو همػم مؼطقع وموحلؽؿ 

 .سموعمـع همػم مدومقع واهلل شمعومم أقمؾؿ

: ؿمقتف قمغم اًمدرٓطمظ كػس ىمقل اًمدر اعمختور اًمذي أىمره اعمحشقن وشمبعف اخلودمل ذم طمو :ثاىوًا 

 .(:6)شمؼطققمي اًمرأس واعمراد ممحقة قمضق ٓ شمعقش سمدوكف يموًمقضمف»: طمقٌ ىمول

 "اًمػتح"هذا اًمتعؿقؿ ذم سمقون اعمسلًمي وًمؽـف اؾمتشعر اإلؿمورة إًمقف ذم يمالم  (71)وإن مل جيد اًمػؼػم

شمؼطع ًمق ىمطع يدهيو أو رضمؾقفو ٓ شمرشمػع اًمؽراهي ٕن اإلكسون ىمد »: ضؿـ دًمقؾ قمغم مسلًمي إذ ىمول

 . (72)شأـمراومف وهق طمل

طمقٌ يمتى ( أي مـ ىمقًمف ذم اًمػتح)ذًمؽ اًمتعؿقؿ مـ هذا  (73)"اًمطحطووي"واؾمتـبط اًمعالمي 

أومود هبذا اًمتعؾقؾ أن ىمطع اًمرأس ًمقس سمؼقد سمؾ اعمراد ضمعؾفو »:مو كصف. ذم طموؿمقتف قمغم مراىمل اًمػالح

                                                        

 (2/233)اهلدايي، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،  (67)

 [98ص ] -اجلومع اًمصغػم(68) 

 (.22ص )اًمؽورم ذح اًمقارم، يمتوب اًمصالة، سموب رم اإلموم ايـ شمستحى ًمف أن يؼقم،  (69)

 (..81ص )طموؿمقتف اًمدر قمغم اًمغرر، يمتوب اًمصالة، سموب مويػصد اًمصالة (:6)

 .اإلموم أطمد رضو ظمون اًمؼودرى احلـػك رىض اهلل قمـف: يعـك (71)

 [527/ 2]ذح ومتح اًمؼدير  (72)

 [224ص ]طموؿمقي اًمطحطووي قمغم اعمراىمل،  ومصؾ ذم اختوذ اًمسؽمة،   (73)
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  (74).شقمغم طموًمي ٓ شمعقش معفو مطؾًؼو

أن هذا مؽروه ًمؽقكف قمغم  "اًمػتح"ر ٓ خيػك، ومنن طموصؾ يمالم ذم هذا آؾمتـبوط كظ: أقول

طموًمي يعوش معفو، ويمؾ مو يمون يمذا ومفق مؽروه، وٓ يؾزم مـف، أن يمؾ مو هق مؽروه، ومفق يمذا، ومنن 

إذ ىمول اًمطالق قمغم رضسملم » "اهلدايي"اعمقضمبي اًمؽؾقي ٓ شمـعؽس يمـػسفو، ووضمدت كظػمه ذم 

وًمؼ ومطؾؼي وـمؾؼتؽ ومفذا يؼع سمف اًمطالق اًمرضمعل، ٕن هذه سيح ويمـويي وموًمٍميح ىمقًمف أكً ـم

و وأكف يعؼى اًمرضمعي سموًمـص وٓ إًمػوظ شمستعؿؾ ذم اًمطالق وٓ شمستعؿؾ ذم همػمه ومؽون سحيً 

 أهـ . (75)شيػتؼر إمم اًمـقي، ٕكف سيح ومقف ًمغؾبي آؾمتعامل

عؿؾ ذم همػم اًمطالق يمون ومؿـوط اًمٍماطمي هق همؾبي آؾمتعامل يمام أومود آظمًرا ومام مل يست: أقول

أومم سموًمٍماطمي ومقف ومؾذا قمؾؾ اًمٍماطمي سمف ذم إًمػوظ اًمثالصمي وهق ٓ يػقد أن مو يستعؿؾ ذم همػمه 

كودًرا ٓ يؽقن سحًيو ومقف وسموجلؿؾي هق شمعؾقؾ سمام يتضؿـ اًمعؾي مع رء زائد يػقده مـ سموب أومم يمذا 

حيتوج إًمقف ًمؾحقوة سموىمقًو شمضؿـ اًمعؾي مع رء  هفـو مـوط اعمـع هق اًمرأس وًمق وطمده ومنذا يمون مجقع مو

 "اًمػتح"أوًٓ وآظمًرا، وىمد يمون أومود هذا ذم  "اهلدايي"زائد أومود اعمـع سموٕومم ومال شمداومع سملم يمالمل 

مو همؾى اؾمتعامًمف ذم معـك سمحقٌ يتبودر طمؼقؼي أو جموزا سيح ومنن مل يستعؿؾ ذم » :كػسف إذ ىمول

اًمٍماطمي ذم هذه إًمػوظ سمؼقًمف ومؽون سحيو قمغم آؾمتعامل ذم همػمه وملومم سموًمٍماطمي ومؾذا رشمى 

 أهـ.(76)شمعـك اًمطالق دون همػمه

صمؿ زقمؿ اًمتداومع مع أكف ىمد اكدومع سمام ىمرر وهلل احلؿد وجيقز أن شمبدو إؿمورة قمغم هذا اًمـفٍ ذم  

س أمو ىمطع اًمرأ»: ويمذًمؽ ضمقاسمف طمقٌ يؼقل "اإلموم اسمـ أمػم احلوج"سمحٌ وىمع ذم يمالم شمؾؿقذه 

قمـ اجلسد سمخقط مع سمؼوء اًمرأس قمغم طموًمف ومال يـػل اًمؽراهي، ٕن مـ اًمطػم مو هق مطقق ومال 

يتحؼؼ اًمؼطع سمذًمؽ يمذا ذيمروه وهق ىموس قمغم اًمطػم واًمظوهر أن اًمؽراهي ٓ شمـتػل ذم همػمه مـ 

ؼول ٕن احلققاكوت هبذا اًمصـقع يمام ٓ يـتػل ومقف ومقحتوج اًمغػم إمم شمقضمقف همػم هذا وًمعؾ إومم أن ي

احلققان احلل ىمد جيعؾ قمغم رىمبتف رء ؾموشمر هلو مـ ظمقط أو همػمه ًمغرض مـ إهمراض ومقؽقن هذا 

                                                        

 [356ص ]طموؿمقي اًمطحطووي قمغم اعمراىمل  (74)

 (.:3/44)اهلدايي، يمتوب اًمطالق، سموب ايؼوع اًمطالق، (75) 

 [4/ 5]ذح ومتح اًمؼدير (76) 
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سمؿـزًمتف ومال شمزول سمف اًمؽراهي صمؿ مل أىمػ قمغم أكف ًمق ومصؾ سملم كصػف إقمغم وإؾمػؾ سمخقط طمتك 

و ذيمركو آكًػو صور يملكف مؼطقع ؿمطريـ هؾ شمزول اًمؽراهي واًمظوهر أُنو ٓ شمزول يمام ذم اًمرأس ًمـحق م

 .(77)شذم اًمرأس وٓؾمقام ذم أدمل ومنن ذًمؽ يؽقن ومقف سمؿـزًمي ؿمد اًمقؾمط واهلل شمعومم أقمؾؿ

واإلشمقون سمؾػظ اًمظوهر ذم اعمقضعلم مـ ؿمدة ورقمف رمحف اهلل شمعومم وإٓ وموحلؽؿ مؼطقع  :أقول

فو ذهى احلؽؿ سمف ومقفام وٓ يتقهؿ أطمد أن ًمق رسمط ظمقط ذم قمـؼ صقرة اإلكسون أو هبقؿي أو ذم وؾمط

أن يمؾ مو ٓ يـوذم احلقوة ٓ يـػل  "اًمػتح"اًمنمقمل وضموز اىمتـوؤهو صمؿ ًمقس طموصؾف إٓ مثؾ مو ذم 

اًمؽراهي وٓ يؾزم مـف أن يمؾ مو يـوذم احلقوة يـػل اًمؽراهي يمام ٓ خيػك، أٓ شمرى أن يمؾ مو ٓ يـوذم 

وكقي وًمقس أن يمؾام يـوذم اإلكسوكقي يـوذم اإلكسوكقي ٓ يـػل احلققاكقي إذ ًمق كػك احلققاكقي ًمـوذم اإلكس

احلققاكقي يموًمصفقؾ واًمـفقؼ واًمـبقح، ومنن يمؾ ذًمؽ يـوذم اإلكسوكقي، وٓ يـوذم احلققاكقي، ٓ قمجى أن 

مع أُنو ٓ شمػقد  "احلؾقي"و "اًمػتح"أضوف اًمتعؿقؿ سمعد مو رأى قمبورات ذم  "اًمعالئل"يؽقن اعمدىمؼ 

قف ذم يمالم اإلموم أيب ضمعػر اًمطحووي، طمقٌ ىمول رمحف اهلل اًمعؿقم، كعؿ; وضمد اًمػؼػم إؿمورة إًم

سمعد مو اطمتٍ قمغم مـ ىمول سمؽراهي اًمصقرة مطؾًؼو وًمق ًمغػم طمققان يمشجر مثالً سملطموديٌ ومقفو : شمعومم

ومؾام أسمقحً اًمتامصمقؾ سمعد ىمطع رأؾمفو اًمذي ًمق ىمطع مـ ذي روح » :إمر سمؼطع رأس اًمتامصمقؾ مو كصف

شمصقير مو ٓ روح ًمف وقمغم ظمروج مو ٓ روح عمثؾف مـ اًمصقر ممو ىمد ُنك  مل يبؼ دل ذًمؽ قمغم إسموطمي

قمـف ذم أصمور اًمتل ذيمركو ذم هذا اًمبوب ومؼد روي قمـ قمؽرمي ذم هذا اًمبوب أيًضو مو طمدصمـو حمؿد سمـ 

إمم  (78).شاًمصقرة اًمرأس: قمـ قمؽرمي قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف ىمول -ومذيمر ؾمـده-اًمـعامن 

 ."اًمدر"هذا همويي إسمداء ؾمـد ًمؼقل  آظمر مو شمؼدم

، -ريض اهلل شمعومم قمـف-وإن يمون آظمر يمالم اًمطحووي واؾمتـوده سمحديٌ أيب هريرة : أقول

يشعر سملن قمدم سمؼوء اًمرأس مدار إلظمراج اًمصقرة مـ اعمـع، وهذا مو يـبغل ٕن اًمنمع طمؽؿ سموعمـع 

ا سمدون إهوكي، كعؿ، إذا مل يبؼ اًمتؿثول أو قمغم متثول فموهر همػم ممتفـ، وموعمـع سموق مو دام اًمتؿثول فموهرً 

يمون مفوًكو ٓ يبؼك اعمـع ٕن مـوط اعمـع اكتػك، وومقام إذا ىمطع اًمرأس ٓ يبؼك اًمتؿثول يمام مر مـ 

                                                        

 [.خمطقـمي] 285ق/3ومصؾ ومقام يؽره ذم اًمصالة وموٓيؽره،، "احلؾبي (77)

 7552،3/ طحووى رم ذح معوين أصمور،يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿذيمره اًم (78)

[5 /398.] 



 

 

2
3 

وىمقل اإلموم إقمظؿ كػسف سمخالف ؾموئر  "اهلدايي"وكص  -ريض اهلل شمعومم قمـف-طمديٌ أيب هريرة 

وإن اكعدم همػمه مـ إقمضوء وهلذا اىمتٍم ( تؿثول مقضمقدوموًم)إقمضوء ومنكف مو دام اًمقضمف سموىمقًو 

ؾمقدكو ضمؼمئقؾ قمؾقف اًمصالة واًمسالم ذم احلديٌ أ،ي، وايمتػك حمرر اعمذهى اإلموم حمؿد ذم 

اعمذيمقرة متقًكو وذوطًمو وومتووى، يمذًمؽ قمغم كػل  "يمتى اعمذهى"وذم مجؾي  "اجلومع اًمصغػم"

 . اًمرأس واهلل شمعومم أقمؾؿ

فيقول وباهلل  "اًمدر اعمختور"ن متشك قمغم ذًمؽ اًمـفٍ مـ اقمتبور اًمتعؿقؿ اعمور ذم قمغم يمؾ طمول; إ

ٓ طمقوة ذم اًمصقرة سملي طمول وٓ شمستققمى اًمصقرة ذم طمول مجقع إقمضوء اًمتل كقط هبو : التوفوق

وإن ( احلوصؾي مـ ضمفوز اًمتصقير اعمعروف سمؽؿػمة) -أي–احلقوة وهذا فموهر ذم اًمصقرة اًمعؽسقي 

ًمق وضمد ذم اًمطقل كصػ . يمؾ اًمؼومي ومنكام شمل،ي سمعؽس اًمسطح إقمغم مـ ضموكى واطمد يموكً شمبؾغ

اجلسؿ ٓ جمرد كصػ اًمسطح يموكً احلقوة مستحقؾي ذم اًمعودة وأيًضو ذم اًمتؿثول ٓ شمقضمد إقمضوء 

اًمبوـمـي مثؾ اًمؼؾى واًمؽبد واًمعروق وظمذ صقرة ظموصي ـمبقي شمظفر ومقفو إوردة واًمعصى ومجقع 

اعمؼصقد أن اًمصقرة ٓ يؿؽـ أن شمستققمى مجقع مو سمف . سمطـ ومؿـ أيـ اًمدم ذم إوردةمو فمفر ومو 

احلقوة واًمػرق إكام هق سموحلؽويي وومفؿ اًمـوفمر إن دًمً احلؽويي قمغم احلقوة ذم اعمحؽل قمـف يعـل ظمقؾ 

إمم اًمـوفمر يملكف يرى ذا اًمصقرة احلل ومنن شمؾؽ اًمصقرة ًمذي روح وإن مل حتؽ احلقوة وقمؾؿ اًمـوفمر 

سمؿالطمظتفو أُنو ًمقسً صقرة طمل وإكام هل صقرة مقً قمديؿ اًمروح ومنن شمؾؽ اًمصقرة ًمغػم ذي 

 .روح

ذح "وذم  "صحقحف"واسمـ طمبون ذم  "ؾمــف"واًمؽممذي واًمـسوئل ذم  "ؾمــف"قمـد أيب داود ذم 

 :ًمؾحويمؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف ىمول "اعمستدرك"ًمإلموم اًمطحووي و "معوين أصمور

 أيمقن أن يؿـعـل ومؾؿ اًمبورطمي أشمقتؽ زم ومؼول اًمسالم قمؾقف ضمؼميؾ أشموين»: ^ؾمقل اهلل ىمول ر

 ومؿر يمؾى اًمبقً ذم ويمون متوصمقؾ ومقف ؾمؽم ىمرام اًمبقً ذم ويمون متوصمقؾ اًمبوب قمغم يمون أكف إٓ دظمؾً

 مـف ومؾقجعؾ ومؾقؼطع سموًمسؽم ومر اًمشجرة يمفقئي ومقصػم يؼطع اًمبقً ذم اًمذي اًمتؿثول سمرأس

 (79).^ ومػعؾ ،ش ومؾقخرج سموًمؽؾى ومر شمقـمآن مـبقذشملم وؾمودشملم

                                                        

، واًمؽممذى رم ؾمــف، [583/ 3]5269/أظمرضمف أسمقداود رم ؾمــف، يمتوب اًمؾبوس، سموب ذم اًمصقر، اًمرىمؿ (79)

، [226/ 6]3917/يمتوب إدب،  سموب مو ضموء أن اعمالئؽي ٓ شمدظمؾ سمقتو ومقف صقرة وٓ يمؾى، اًمرىمؿ
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اكظروا إكام ىمول ضمؼميؾ قمؾقف اًمصالة واًمسالم مر سمؼطع رؤوس شمؾؽ اًمتامصمقؾ طمتك شمؽقن هقلهتو 

مثؾ اًمشجر وٓ شمبؼك اًمصقرة احلققاكقي وسيح مػود هذا أكف ٓ يزول اعمـع واًمبلس سمدون ىمطع 

وٓ خترج مـ يمقُنو صقرة طمققاكقي وإن شمـزل ومالسمد اًمرأس ُٕنو ٓ جيقز سمدون ذًمؽ مثؾ اًمشجرة 

مـ أن دمعؾفو سمحقٌ شمبدو صقرة همػم ذي روح وشمػفؿ مـفو طموًمي اكعدام احلقوة وهلذا ىمول اًمعالمي 

 .سمعقـف "اًمدر"ذطًمو ًمـػس هذا اًمؼقل مـ  "اًمطحطووي"اًمسقد 

 أهـ. (:7)شيعبدىمقًمف ٓ شمعقش سمدوكف إكام ٓ شمؽره اًمصالة إًمقفو ُٕنو صقرة مقً وهق ٓ »

َأْمَواٌت َغْرُ ﴿ :ٕن اعمنميملم إكام يعبدون اعمقً ىمول شمعوممش وهل ٓ شمعبد» واألوىل :أقول

 .ٓ يصقروُنؿ صقرة مقً سمؾ طمل :، كعؿ[32: اًمـحؾ] ﴾َأْحوَاءٍ 

وٓ ؿمبفي ذم أن اًمصقر اًمعؽسقي وإن سمؾغً كصػ اًمؼومي أو اًمصدر سمؾ وًمق يمون صقرة اًمقضمف 

اًمشجر وٓ شمدل قمغم مقت ذي اًمصقرة سمؾ دمغم يؼقـًو صقرة طمل وٓ يتبودر ومحسى ٓ شمؽقن مثؾ 

ذهـ اًمـوفمر مـفو إٓ إمم طموًمي احلقوة ًمذي اًمصقرة وٓ خيول أطمد أُنو صقرة مقً وإكام يمون مدار 

احلؽؿ قمغم هذا اعمتبودر ٓ قمغم طمقوة أو مقت ذم احلؼقؼي طمقٌ ٓطمظ ًمؾصقرة مـف أٓ شمرى أن 

ًمق اؾمتشعرت ( اًمسؽي)قمغم اًمعؿؾي . مرون سمـؼش أمثول هذه اًمصقرة اًمـوىمصيؾمالـملم اًمـصورى يل

مـفو طموًمي مقت عمو أراد وأن يؼمز ذم اًمعؿؾي صقر ضمقػفؿ ومعبورة اًمدر اعمختور هذه ٓ شمـػل اعمـع مـ 

 .هذه اًمصقر أكصووًمو

ذي ًم)شمؾؽ اًمعبورة إكام حتؿؾ قمغم صقرة دمعؾ سموًمؽورس واًمؼطع قمغم طموًمي ٓ حتؽك طمول طمقوة 

 .يمؾ مـ يراهو يعؾؿفو صقرة مقً وموىمد ًمؾروح( اًمصقرة

وٓ قمجى أن أن حيصؾ ومرق ذم إقمضوء اًمتل شمدور قمؾقفو احلقوة سموكعدامفو أصالً أو  :أقول

سمنقمدامفو سموًمـؼض واإلسمطول سموقمتبور يمقن اعمعـك اعمؼصقد سمحؽويي طموًمي احلقوة قمروًمو مػفقًمو أو همػم 

ًمقضمف إذا مل جيعؾ رأؾًمو أو ضمعؾ صمؿ ىمطع ومػل هذه اًمصقرة ٓ سمخالف ا. مػفقم ذم سمعض إطمقال

                                                                                                                                                               

، و اسمـ طمبون رم صحقحف [615/ 6]8:4:/ واًمـسوئك رم ؾمــ اًمؽؼمى، يمتوب اًمزيـي، سموب اًمتصووير، اًمرىمؿ

، واًمطحووى رم ذح معوين [276/ 24]6965/يمتوب احلظر واإلسموطمي، سموب اًمصقر واعمصقريـ، اًمرىمؿ

 [.398/ 5] 7551/أصمور، يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿ

 (.2/35)طموؿمقي اًمطحطووى قمغم اًمدراعمختور، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة،   (:7)
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 .طمؽويي ًمؾحقوة قمغم يمؾ طمول يمام ٓ خيػك ومؾقتلمؾ وسموهلل اًمتقومقؼ

كل،ي سمتقومقؼ اهلل قمز وضمؾ سمتحؼقؼ يتحغم سمف مجقع اًمعؾؾ وإطمؽوم هلذا اعمبحٌ وأصقهلو  :ثالثًا

 .وومروقمفو

صقر اعمؿـققمي عمشوهبي قمبودة اًمصـؿ وطمٍمهو ذم قمؾؾ مشوخيـو اًمؽرام يمراهي اًمصالة واعمـع ذم اًم

 .ساطمي ذم هذا "اهلدايي"

طمقٌ ىمول ٓ سملس سملن يصكم وسملم يديف مصحػ معؾؼ أو ؾمقػ معؾؼ ُٕنام ٓ يعبدان »

ىمقًمف وسموقمتبوره شمثبً اًمؽراهي ىمدم اعمعؿقل ًمؼصد  "ومتح اًمؼدير"ذم . (81)شوسموقمتبوره شمثبً اًمؽراهي

ٓ شمعبد إذا يموكً صغػمة سمحقٌ ٓ شمبدو ًمؾـوفمر واًمؽراهي » "احلؼوئؼ شمبقلم"ذم  (82).شإومودة احلٍم

وقمؾؾ اعمـع ذم مو إذا يموكً اًمصقرة ذم صمقوب اعمصكم سملن  .(83)شسموقمتبور اًمعبودة ومنذا مل يعبد مثؾفو ٓ يؽره

 "ًمؾفدايي"واًمؾػظ  "واًمتبقلم "اًمؽوذم"و "اهلدايي"هذه احلوًمي شمشبف طمومؾ اًمصـؿ يمام هق مٍمح ذم 

ًمبس صمقسًمو ومقف شمصووير يؽره ٕكف يشبف طمومؾ اًمصـؿ واًمصالة ضموئزة ذم مجقع ذًمؽ ٓؾمتجامع ًمق »

  .(84)شذائطفو وشمعود قمغم وضمف همػم مؽروه

وهذا ٓ يـوذم ذًمؽ احلٍم اًمذي ذيمر ىمبؾ هذا ذم اهلدايي ٕن مشوهبي طمومؾ اًمصـؿ طملم 

ى يػفؿ قمؾتون ؾمقى مو ذيمر ذم آؿمتغول سموًمعبودة مشوهبي ًمعبودة اًمصـؿ وًمؽـ مـ كػس هذه اًمؽت

 .شمعؾقؾ اعمسوئؾ

أن اعمالئؽي ٓ شمدظمؾ حمالً ومقف صقرة ممـققمي وأي مو مقضع ٓ يدظمؾف مالئؽي اًمرمحي : إطمدامهو 

يؽره أن يؽقن ومقق رأؾمف ذم اًمسؼػ أو »: "اهلدايي"ذم . شمعظقؿ اًمصقرة: ومفق ذ مقضع، واًمثوكقي

يمؾى أو  فديٌ ضمؼمئقؾ أكو ٓ كدظمؾ سمقتًو ومقسملم يديف أو سمحذائف شمصووير أو صقرة معؾؼي حل

ومجع  .(86)ششوسمقً ٓ شمدظمؾ ومقف اعمالئؽي ذ اًمبققت»: مو كصف "اًمؽوذم"أهـ وزاد ذم .(  )شصقرة

                                                        

 (.2/233)يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، : اهلدايي  (81)

 [525/ 2]ذح ومتح اًمؼدير   (82)

 [277/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ،يمتوب اًمطفورة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (83)

 (.2/233)يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، : اهلدايي  (84)

 .اعمرضمع اًمسوسمؼ (85)
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ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقتًو ومقف يمؾى وٓ صقرة وٕكف  ^ًمؼقًمف »: اإلموم اًمزيؾعل سملم اًمعؾتلم طمقٌ ىمول

 :اًمؽتى اًمثالصمي وأيًضو ذم. أهـ. (  )شيشبف قمبودهتو ومقؽره

ًمق يموكً اًمصقرة قمغم وؾمودة مؾؼوة أو سمسوط مػروش ٓ يؽره ُٕنو شمداس وشمقـمل سمخالف مو »

وًمػظ  "اهلدايي"أهـ هذا ًمػظ .(88)شإذا يموكً اًمقؾمودة مـصقسمي أو يموكً قمغم اًمسؽمة ٕكف شمعظقؿ هلو

  .ومم يمام ٓ خيػكأقمـل سمدون اًمتوء وهق أ (89)شأو يموكً اًمصقرة قمغم اًمسؽم» "اًمتبقلم"و "اًمؽوذم"

واعمحؼؼ اًمؽامل اسمـ اهلامم أومود أن يمراهي اًمصقرة اعمؿـققمي اًمتل شمؽقن ذم اًمبقً قمغم وضمف 

 .اإليمرام شمورسي إمم اًمصالة وإن مل يؽـ ذم ذًمؽ شمشبف سمعبودة اًمقصمـ

ًمق يموكً اًمصقرة ظمؾػف أو حتً رضمؾقف ومػل ذح قمتوب ٓ شمؽره اًمصالة وًمؽـ »: طمقٌ ىمول

قرة ذم اًمبقً ًمؾحديٌ إن اعمالئؽي ٓ شمدظمؾ سمقتًو ومقف يمؾى أو صقرة إٓ أن شمؽره يمراهي ضمعؾ اًمص

هذا يؼتيض يمراهي يمقُنو ذم سمسوط مػروش وقمدم اًمؽراهي إذا يموكً ظمؾػف وسيح يمالمفؿ مـ 

أؿمدهو يمراهي أن شمؽقن أموم اعمصكم إمم أن ىمول صمؿ ظمؾػف  -أي صوطمى اهلدايي-إول ظمالومف وىمقًمف 

و ًمؽـ ىمد يؼول يمراهي اًمصالة شمثبً سموقمتبور اًمتشبف سمعبودة اًمقصمـ وًمقسقا يؼتيض ظمالف اًمثوين أيًض 

أي مـ اًمؽراهي إذا يموكً ظمؾػ -كف ومقفو ومػقام يػفؿ ممو ذيمركو مـ اهلدايي ئقطيستدسمروكف وٓ ي

كظر وىمد جيوب سملكف ٓ يعد ذم صمبقهتو ذم اًمصالة سموقمتبور اعمؽون يمام يمرهً اًمصالة ذم احلامم  -اعمصكم

ومنن ىمقؾ ومؾؿ مل يؼؾ سموًمؽراهي إن يموكً حتً .... اًمتعؾقؾلم وهق يمقُنو ملوى اًمشقوـملمقمغم أطمد 

 قمومو دًمقؾف يمون طمقٌ أيضو اعمصـػ قمغم يعؽمضوسمف .... اًمؼدم ومو ذيمرت يػقده ُٕنو ذم اًمبقً

 ذم ضمعؾفو يؽره ٓ وموجلقاب ذيمر مو آظمر إمم مؾؼوة وؾمودة ذم يمقُنو يؽره ٓ يؼقل وهق اًمصقر جلؿقع

 .أهـ مؾخًصو(:8) .سمذًمؽ خمصقص ضمؼميؾ وطمديٌ اًمصالة إمم ًمتعدي يمذًمؽ ؽوناعم

                                                                                                                                                               

 . [خمطقـمي] 8:ق/2يمتوب اًمصالة،سموب مويؽره ذم اًمصالة، ، "ذح اًمقاذم اًمؽوذم  (86)

 [277/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ،يمتوب اًمطفورة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (87)

 (.2/233)وب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، يمت: اهلدايي(88) 

 [278/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ،يمتوب اًمطفورة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (89)

 [526/ 2]ذح ومتح اًمؼدير   (:8)
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وأكؽر يمقن  "احلؾبي"ذم . سمومتـوع اعمالئؽي قمـ اًمدظمقل: اؾمتظفر شمؾؿقذه اسمـ أمػم احلوج اًمتعؾقؾ و

 .اًمتشبف مداًرا ًمؾؿـع كعؿ اقمتؼمه مقضمبًو ًمزيودة اًمؽراهي

اعمحؾ اًمذي شمؼع ومقف اًمصالة ٓ شمدظمؾف  ومنن ىمقؾ إن يموكً اًمعؾي ذم اًمؽراهي يمقن»: وهذا كصف

اعمالئؽي طمقـئذ ٕن ذ اًمبؼوع سمؼعي ٓ شمدظمؾف اعمالئؽي ومقـبغل أن شمؽره اًمصالة ذم سمقً ومقف اًمصقرة 

ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقتًو ومقف يمؾى  ملسو هيلع هللا ىلصؾمقاء مفوكي أو همػم مفوكي ومنن فموهر كص اًمصحقحلم قمـ اًمـبل

ٕن اًمـؽرة ذم ( مو ومقف اًمصقر مفوكي: أي)بقً أيًضو وٓ صقرة يؼتيض أكف ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي هذا اًم

ؾمقوق اًمـػل قمومي همويي إمر أن يمراهي اًمصالة ومقام إذا يموكً اًمصقرة ذم مقضع ؾمجقده أو أمومف أو 

ومقىمف أؿمد وإن يموكً قمؾي اًمؽراهي اًمتشبف سمعبودة اًمصقرة ومال شمؽره إذا مل شمؽـ أمومف وٓ ومقق رأؾمف 

يمون أطمد هذيـ اًمقضمفلم وموجلقاب اًمذي يظفر أن اًمعؾي هل إمر إول ٕن اًمتشبف ٓ يظفر إٓ إذا 

وأمو اًمثوين ومعالوة شمػقد أؿمديي اًمؽراهي همػم أن قمؿقم اًمـص اعمذيمقر خمصقص سمنظمراج مو شمؼدم 

 .مؾخًصو. (91)شإظمراضمف مـ اًمؽراهي

 (94)"لماًمتبق"و (93)"اًمؽوذم"و (92)"اهلدايي"ده ذم وسمـوء قمغم هذا اقمؽمض قمغم اًمدًمقؾ اًمذي أومو

( أي اًمدًمقؾ ًمـػل اًمؽراهي)وقمومي اعمشويخ اًمؽرام ًمـػل اًمؽراهي قمـ صغور اًمصقر وأىمره ؿمقخف 

أمو قمدم اًمؽراهي إذا يموكً اًمصقرة صغػمة ٓ شمظفر ًمؾـوفمر قمغم سمعد »: اعمحؼؼ قمغم اإلـمالق ومؼول

 .هذا وىمد قمرومً مو ذم(95)شومؼوًمقا ُٕنو ٓ شمعبد واًمؽراهي إكام يموكً سموقمتبور شمشبف اًمعبودة

شمبع اسمـ أمػم احلوج ذم  "اًمبحر اًمرائؼ"وشمبعف اًمبحر اعمراد سمف اًمعالمي زيـ سمـ كجقؿ صوطمى 

 .سمؾ ضمزم سمام اؾمتظفره "اًمبحر"

                                                        

 .[خمطقـمي]284ق/3ومصؾ ومقام يؽره ذم اًمصالة وموٓيؽره،"احلؾبي  (91)

رهمقـوين اعمَ ] :8د اًمصالة ومويؽره ومقفو،ومصؾ، اجلزء إول، صـيمتوب اًمصالة، سموب مويػس"اهلدايي  (92)

 .[ذيمي دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ: سمػموتحتؼقؼ حمؿد قمدكون درويش، ، (ه6:4ت)

 .8:ق/2يمتوب اًمصالة،سموب مويؽره ذم اًمصالة، "اًمؽورم ذح اًمقارم  (93)

اًمَزيؾعل ] 277،ومصؾ، اجلزء إول، صـيمتوب اًمصالة، سموب مويػسد اًمصالة ومويؽره ومقفو "شمبقلم احلؼوئؼ (94)

 .[دار اإلؿموقمي اًمعرسمقي: يمقئتف، (ه854ت)

 2/474يمتوب اًمصالة، سموب مويػسد اًمصالة ومويؽره ومقفو،ومصؾ ويؽره ًمؾؿصكم إًمخ، "ومتح اًمؼدير  (95)

 .[دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب: ، سمػموت(ه972ت )اًمؽامل اسمـ اهلامم ]
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وإكام مل شمؽره اًمصالة ذم سمقً ومقف صقرة مفوكي قمغم سمسوط يقـمل أو مرومؼي يتؽل قمؾقفو مع »: ومؼول

ن ذ اًمبؼوع سمؼعي ٓ شمدظمؾفو اعمالئؽي قمؿقم احلديٌ مـ اعمالئؽي ٓ شمدظمؾف وهق قمؾي اًمؽراهي ٕ

إٓ أن شمؽقن صغػمة ٕن اًمصغور ضمًدا ٓ شمعبد ومؾقس هلو طمؽؿ اًمقصمـ  -إمم أن ىمول-ًمقضمقد خمصص 

 أهـ .(96)شومال شمؽره ذم اًمبقً واًمؽراهي إكام يموكً سموقمتبور ؿمبف اًمعبودة يمذا ىموًمقا وىمد قمرومً مو ومقف

ي ًمقسً اًمتشبف سمؾ اًمعؾي قمدم دظمقل اعمالئؽي مو ومقف أي مـ أن اًمعؾ» "مـحي اخلوًمؼ"ذم : ىمول

 اهـ . (97)شقمؾقفؿ اًمسالم

وإن مل يعزه إًمقفو ومل يؼدم مو ىمدم هق ًمـػل قمؾقي  "احلؾقي"يمؾ يمالمف هفـو ملظمقذ قمـ  :أقول

 .ومؾؿ يستؼؿ ًمف ىمقًمف ىمد قمرومً مو ذم هذا ،اًمتشبف مـ ًمزوم أن ٓ شمؽره إذا مل شمؽـ أمومف وٓ ومقىمف

وكبفـل طمرضة اًمشقخ اعمػتل اًمؼويض قمبد ( ي إزهري مد فمؾف اًمعوزممـ اًمعالم) :فائدة

اًمرطمقؿ إمم هذا إمر وهق شمغػم اًمعرف وقمودة اًمؽػرة ذم صغور اًمصقر، ومنُنؿ يتخذون ذم 

احلوومالت واًمسقورات اًمصغػمة صقًرا ٕوصموُنؿ صغوًرا ضمًدا ومقـبغل أن شمؽره أيًضو، ويمؿ مـ طمؽؿ 

أن شمؽره اًمصالة إذا يموكً أمثول هذه اًمصقر اًمصغور سملم يدي  خيتؾػ سموظمتالف اًمزمون، ويـبغل

اعمصكم إذا يمون ىمريبًو مـفو، كعؿ; إذا يمون قمغم سمعد مـفو سمحقٌ ٓ شمبدو ًمؾـوفمر ومػل هذه اًمصقرةٓ  

شمؽره اًمصالة; ومنُنو ٓ شمعد أموم اعمصكم ذقًمو يمام يستػود مـ ىمقهلؿ ذم صغور اًمصقر ٓ شمظفر ًمؾـوفمر 

ىمد شمؼرر أن اًمٌمء إذا يمون مقصقوًمو سمصػي يموكً اًمصػي قمؾي حلؽؿ يـسحى قمغم  قمغم سمعد، صمؿ أكف

يمرمف ومام ىمقد سمف اًمصقر اًمصغور مـ أُنو ٓ شمبدو ًمؾـوفمر قمغم لاًمٌمء يمام ذم ىمقًمؽ إذا ضموءك اًمعومل وم

ومنن هذا اًمقصػ قمؾي ًمعدم اًمؽراهي ( أقمـل قمدم يمقُنو مرئقي مـ سمعد)سمعد ومنن هذا اًمقصػ 

قمغم هذا يـبغل أن ٓ شمؽره اًمصالة أموم اًمصقر . ؾي حتؼؼ احلؽؿ اعمعؾقل هبووطمقٌ مو وضمدت اًمع

اًمؽبور إذا يمون اعمصكم قمغم طموومي ٓ شمؽماءى ًمف شمؾؽ اًمصقر، وهق يصكم صالة اخلوؿمعلم ؿموظمًصو 

سمبٍمه إمم مقضع ؾمجقده، وكظػم هذا مرور اًمـوس سملم يدي اعمصكم ذم اعمسجد اًمؽبػم واًمصحراء 

عمرور قمغم أن يؿر اعمرء قمغم مسوومي مـ اعمصكم سمحقٌ ٓ يؼع سمٍمه قمغم اعمور إذا ومفـوًمؽ سمـك ضمقاز ا

                                                        

 [:41،3/ 3]سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، اًمبحر اًمرائؼ، يمتوب اشمؾصالة،   (96)

، (ه2363ت)اسمـ قموسمديـ ] 3/61يمتوب اًمصالة، سموب مويػسد اًمصالة ومويؽره ومقفو ،  "مـحي اخلوًمؼ  (97)

 .[مؽتبي رؿمقديي: يمقئتف، (هومش اًمبحر اًمرائؼ)
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يمون يصكم صالة اخلوؿمعلم، وهموًمبًو حتؼؼ هذه اًمصقرة مـ كصى اًمصقر ذم اعمحطي وهمػمهو مـ 

أمؽـي ؿمتك ًمذًمؽ يـبغل أن ٓ شمؽره اًمصالة هـوًمؽ سمام ذيمر مـ اًمنمط ومل أره مـؼقًٓ وًمقحرر 

 (اعمؽمضمؿ. يمالم اًمعالمي إزهرياكتفك . )وًمقتلمؾ

مول إمم اًمعؾتلم اًمبوىمقتلم أقمـل اًمتشبف واًمتعظقؿ ذم أصمـوء يمالمف طمتك  "احلؾبل"صمؿ إن اعمحؼؼ 

 .شمبعف يمذًمؽ "اًمبحر"قمد صقرة شمشبف وؿمبفي شمعظقؿ ممو يقضمى اًمؽراهي و

ا يؼول كعؿ قمغم هذ: سمعد مو ىمدمـو قمـفام وذيمر إطموديٌ اعمخصصي ىمول "احلؾبي"وهذا كص  و

يـبغل أن ٓ يؽره اًمصالة قمغم سمسوط ومقف صقرة وإن يموكً ذم مقضع اًمسجقد ٕن ذًمؽ ًمقس سمامكع 

مـ دظمقل اعمالئؽي يمام أومودشمف هذه اًمـصقص ومنن ىمؾً اًمؽراهي ذم هذه اًمصقرة إكام هل معؾؾي ىمؾً 

ٓ يسجدون يؿؽـ أن يؼول وضمقد اًمتشبف اعمذيمقر ذم هذه اًمصقرة ممـقع ومنن قمبود اًمتامصمقؾ واًمصقر 

قمؾقفو وإكام يـصبقُنو ويتقضمفقن إًمقفو سمؾ اًمذي يـبغل أن يؽره قمغم هذا مو إذا يموكً اًمصقرة أمومف 

ٓ ذم مقضع ؾمجقده اًمؾفؿ إٓ أن يؼول أُنو إذا يموكً أمومف ذم مقضع ؾمجقده شمؽقن ذم اًمصالة 

أن مل يقضمد اًمتشبف  صقرة اًمتشبف سموًمعبودة هلو ذم طموًمي اًمؼقوم واًمريمقع صمؿ ذم طموًمي اًمسجقد قمؾقفو

سمعبودهتو ومفق ٓ يعرى قمـ كقع ؿمبف سمتعظقؿ اًمصقر ٕن ذًمؽ يشبف ذم اًمصقرة اخلضقع هلو وشمؼبقؾفو 

 .  (98) .وٓ سملس هبذا اًمتقضمقف وإن مل يذيمروه

: وأىمر اًمعالمي اًمشومل اًمعؾتلم اًمتشبف واًمتعظقؿ وقمد اًمتعؾقؾ سمومتـوع اعمالئؽي ممو ٓ يـبغل ىمول

ىمد فمفر »صمؿ طمرر سمعد أىمقال مو يكم (99)شقمؾي يمراهي اًمصالة هبو اًمتشبف». وهمػمهو "فداييًمؾ"شمبًعو  أولً 

صمؿ ىمول سمعد  (:9)شمـ هذا أن قمؾي اًمؽراهي ذم اعمسوئؾ يمؾفو إمو اًمتعظقؿ أو اًمتشبف قمغم ظمالف مو يل،ي

 ."اًمبحر"و "احلؾقي"صػحي مؾخًصو ًمؾؽالم اعمذيمقر مـ 

 يمام; أقمؿ واًمتعظقؿ، ىمدمـوه يمام اًمتشبف أو اًمتعظقؿ إمو اًمعؾي أن يمالمفؿ، مـ يظفر اًمذي: أىمقل»

 ومقف يمون ومو، شمعظقؿ ومقفو سمؾ ومقفو شمشبف ٓ ومنكف ؾمجقده مقضع أو يسوره أو يؿقـف قمـ يموكً ًمق

 معؾقل اًمسالم قمؾقف ضمؼميؾ وظمؼم مر يمام رشمبتفو شمػووشمً وهلذا، يمراهي أؿمد ومفق وشمشبف شمعظقؿ

                                                        

 .مؾتؼطو 284ق/3ومصؾ ومقام يؽره ذم اًمصالة وموٓيؽره ،، "احلؾبي"  (98)

 (.2/546)تور، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، رد اعمح  (99)

 .اعمرضمع اًمسوسمؼ  (:9)
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، معظؿي اًمصقرة يموكً طمقٌ هق إكام اعمالئؽي دظمقل ومعدم، وهمػمه أظمر احلديٌ سمدًمقؾ سموًمتعظقؿ

 ٕن قمورضو يؽقن ىمد اًمتعظقؿ ٕن اًمدظمقل سمعدم اًمتعؾقؾ مـ أومم سموًمتعظقؿ اًمصالة يمراهي وشمعؾقؾ

 ذًمؽ قمغم صغم ًمق هذا ومع، اًمدظمقل مـ متـع ٓ مفوكي مػروش شمؽقن سمسوط قمغم يموكً إذا اًمصقرة

 اًمدظمقل مـ متتـع ٓ اعمالئؽي أن واًمظوهر ،هلو شمعظقؿ ذًمؽ ومعؾف ٕن شمؽره قمؾقفو وؾمجد اًمبسوط

 .(1:)شاًمعورض اًمػعؾ سمذًمؽ

ومرض اكتػوء اًمتعظقؿ واًمتشبف ومع  "معراج اًمدرايي"واًمعجى أن اًمعالمي اًمؼقام اًمؽويمل ذم 

ظمؾػف، )اًمتؿثول ( واظمتؾػ ومقام إذا يمون) »: ذم اًمدر اعمختور: ذًمؽ ىمول سموًمؽراهي ذم سمعض إطمقال

. ًمؽـفو ومقف أيورس ٕكف ٓ شمعظقؿ ومقف وٓ شمشبف»: أهـ ىمول ذم رد اعمحتور. ش(2:)(راهيفمفر اًمؽوإ

 (3:)شمعراج

ىمؾً ويملن قمدم اًمتعظقؿ ذم اًمتل ظمؾػف وإن يموكً »: ووضمف اًمعالمي اًمشومل هلذا اًمـػل سمام كصف

و قمغم قمغم طموئط أو ؾمؽم، أن ذم اؾمتدسمورهو اؾمتفوكي هلو ومقعورض مو ذم شمعؾقؼفو مـ اًمتعظقؿ سمخالف م

 أهـ. (4:)شسمسوط مػروش ومل يسجد قمؾقفو ومنُنو مستفوكي مـ يمؾ وضمف

وأقمجى مـ ذًمؽ أكف سمعد مو وضمف اًمؽراهي سموًمرهمؿ مـ اكتػوء اًمقصػلم سمام ذيمر يمتى  :أقول

أهـ . (5:)شىمد فمفر مـ هذا أن قمؾي اًمؽراهي ذم اعمسوئؾ يمؾفو اًمتعظقؿ واًمتشبف» :متصالً سمام ىمدم مو كصف

 .غم اًمـؼقضوهؾ هق إٓ شمػريع قم

 :وسمف اًمقصقل إمم ذرى اًمتحؼقؼ وباهلل التوفوق: أىا أقولهذه أىمقال ذات أًمقان ؾمبعي فموهًرا و

ومو شمبعف مـ اًمؽتى طمؼ وصحقحي ىمطًعو ومـ  "اهلدايي"إومودات اعمشويخ اًمؽرام اعمذيمقرة ذم 

ي قمؾي مـ همػم يمؾ همبور كجقحي، ٓ قمؾي ؾمقى اًمتشبف سمال مريي واًمتعظقؿ قمؾي سمال ؿمؽ وامتـوع اعمالئؽ

 .ريى ومـشل اظمتالوموت اعمتلظمريـ رهمؿ اًمػرق ذم هذه إمقر اًمثالصمي واحلول أُنو متالزمي

                                                        

 (.2/547)رد اعمحتور، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (1:)

 [7:9/ 2]اًمدر اعمختور   (2:)

 (.2/546)رد اعمحتور، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (3:)

 .اعمرضمع اًمسوسمؼ  (4:)

 .اعمرضمع اًمسوسمؼ  (5:)
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ويمقن اًمتشبف سموًمعبودة ٓ يتصقر سمغػم شمعظقؿ سمدهيل ٕن اًمعبودة همويي اًمتعظقؿ، ومو معـك ؿموئبي 

ػروش، ومل مـ أضمؾ ذًمؽ ًمق يموكً اًمصقرة ذم سمسوط م. اًمعبودة طمقٌ ٓ يقضمد سمقضمف ؿموئبي شمعظقؿ

يؽـ ذًمؽ اًمبسوط مصغم ومل يسجد اعمصكم قمغم اًمصقرة ومال يمراهي أصالً سمنمجوع مـ أئؿتـو طمقٌ مل 

يقضمد وضمف مـ شمعظقؿ، وموًمتشبف سموًمعبودة يمون هق اًمعؾي مل يتحؼؼ يمام شمؼدم قمـ اًمؽتى اًمثالصمي ومثؾف 

إمريـ إذ يمون أقماله يمذًمؽ شمعظقؿ اًمصقرة يستؾزم اًمتشبف سموًمعبودة ٕن اًمتعظقؿ جيؿع . ذم ؾموئرهـ

 .مشوهبي اًمعبودة( أي اًمتعظقؿ)قمبودة يمون ذم أدكك درضمتف 

هذا أقمـل يمقن أدكك اًمتعظقؿ يشبف اًمعبودة ٕن اًمصقرة ٓ قمالىمي هلو سموهلل قمز وضمؾ، : أىمقل

واعمستحؼ طمًؼو ًمؽؾ شمعظقؿ هق اجلؾقؾ اًمعظقؿ طمًؼو قمز وضمؾ ضمالًمف، وشمعظقؿ اعمعظؿلم ديـًو 

ىمتفؿ سمف قمز وضمؾ، وهق ذم همويي اًمعظؿي ومغويي اًمتعظقؿ إكام شمؾقؼ سمف، وؾموئر ًمـسبتفؿ إًمقف وقمال

اعمعظؿلم اعمـتسبلم إًمقف يستحؼقن سمؼدر كسبتفؿ، ومفذه اًمتعظقامت مـ ىمبقؾ إقمطوء يمؾ ذي طمؼ طمؼف، 

 :^سمؾ شمعظقؿ ًمف طمؼقؼي ًمذًمؽ ىمول ؾمقد اًمعوعملم أقمظؿ اعمعظؿلم 

اًمغوزم ومقف اعمجووز )وطمومؾ اًمؼرآن همػم اًمغوزم ومقف  ،إن مـ إضمالل اهلل إيمرام ذي اًمشقبي اعمسؾؿ»

وإيمرام ذي اًمسؾطون  ،(أصؾ اجلػوء شمرك اًمصؾي واًمؼم وضمػوه أسمعده وأىمصوه)واجلوذم قمـف  ،(طمده

 . (6:)ؿمعري ريض اهلل شمعومم قمـفرواه أسمق داود سمسـد طمسـ قمـ أيب مقؾمك إ. شاعمؼسط

ًيو سموًمتعظقؿ أصالً وسمعد هذا إن وىمع ًمف وًمؽـ مو ًمقس ًمف قمالىمي سمذًمؽ اًمعظقؿ احلؼقؼل ًمقس طمر

ٕن قمالىمي اًمتبعقي . رائحي آؾمتؼاللىمؾقؾ شمعظقؿ وضمدت مـف ( ًمؾذي ٓ قمالىمي ًمف سموهلل قمز وضمؾ)

ذم : وًمذًمؽ ىمول اإلموم ومخر اإلؾمالم. ٓ ضمرم ٓ مػر مـ اًمتشبف سموًمعبودة( ذم هذه احلوًمي)مـتػقي 

ؾ اًمتعظقؿ فموهًرا مؽروه ٕن ذًمؽ يشبف قمبودة إمسوك اًمصقرة قمغم ؾمبق» "اجلومع اًمصغػم"ذح 

إكام يؽقن قمـ اًمدظمقل ذم سمقً ومقف صقرة  يمذًمؽ امتـوع اعمالئؽي (7:)"احلؾبي"أهـ كؼؾف قمـف ذم .شاًمصـؿ

  .متخذة قمغم وضمف اًمتعظقؿ وإٓ ومال

ورد ذم هذا كص سيح ذم احلديٌ اعمذيمقر قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف طمقٌ سملم أملم 

واًمتؿس شمػودًيو ًمف أن : وىمول. ًمسبى ذم قمدم دظمقًمف سملن اًمصقرة يموكً مـؼقؿمي ذم اًمؼراماًمقطمل ا

                                                        

 [788/ 3]5954/أظمرضمف اسمق داود رم ؾمــف، يمتوب إدب، سموب ذم شمـزيؾ اًمـوس مـوزهلؿ، اًمرىمؿ (6:)
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 .يؼطع ومقجعؾ وؾمودشملم مـبقذشملم شمقـمآن ومؾق سمؼل آمتـوع سمعد ومام ذا طمصؾ اًمتػودي

وموكتػك ىمقل اًمعتويب ومقام يموكً حتً ىمدمقف أُنو شمؽره يمراهي ضمعؾفو ذم اًمبققت ٕضمؾ احلديٌ 

سمؾ ظمالف سيح يمالم حمرر اعمذهى : أقولكف ظمالف سيح يمالمفؿ ووىمد شمؼدم قمـ اًمػتح أ

مو يمون ومقف مـ شمصووير . وهبذا كلظمذ»سمعد مو روى طمديثًو ذم اعمعـك  "مقـمله"طمقٌ ىمول ذم  شحمؿد»

إكام يؽره مـ ذًمؽ ذم اًمسؽم ومو يـصى . مـ سمسوط يبسط أو ومراش يػرش أو وؾمودة ومال سملس سمذًمؽ

قمـ أيب  "إوؾمط"أهـ وىمد روى اًمطؼماين ذم . (8:)شعومي مـ ومؼفوئـوكصبًو وهق ىمقل أيب طمـقػي واًم

أكف رظمص ومقام يمون يقـمل ويمره مو » صذ اهلل تعاىل علوه وسلمهريرة ريض اهلل شمعومم قمـف قمـ اًمـبل 

  أصوب (9:)شيمون مـصقسًمو

  .(::)شقمدم دظمقل اعمالئؽي إكام هق طمقٌ يموكً اًمصقرة معظؿي»: إذ يؼقل "اعمحتور"ذم رد  

إكام ٓ شمدظمؾ اعمالئؽي سمقتًو ومقف يمؾى أو صقرة ممو حيرم : ىمول اخلطويب»:  اعمرىموة ذح اعمشؽوةوذم

وأمو مو ًمقس سمحرام مـ يمؾى اًمصقد واًمزرع واعموؿمقي ومـ اًمصقرة  ،اىمتـوؤه مـ اًمؽالب واًمصقر

فمفر أكف وإ :ومال يؿـع دظمقل اعمالئؽي سمقتف ىمول اًمـقوي ،اًمتل متتفـ ذم اًمبسوط واًمقؾمودة وهمػممهو

وإُنؿ يؿتـعقن مـ اجلؿقع إلـمالق إطموديٌ وٕن اجلرو اًمذي يمون ذم  ،قموم ذم يمؾ يمؾى وصقرة

ومع هذا  ،حتً اًمورسير يمون ًمف ومقف قمذر فموهر ٕكف مل يعؾؿ سمف صغم اهلل شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ سمقً اًمـبل

ؼؾف اًمؼوري مؼًرا أهـ مو ك.(211)شامتـع ضمؼمئقؾ قمؾقف اًمصالة واًمسالم مـ دظمقل اًمبقً وقمؾؾف سموجلرو

 .قمؾقف

حمتؿؾ ذم اًمؽؾى قمغم كزاع فموهر ومقام  -رمحف اهلل شمعومم ورمحـو سمف-مو ىموًمف اإلموم اًمـقوي : أقول

ه ؤآظمًرا إمم اؾمتثـوء يمؾى حيؾ اىمتـوورضمع  "أؿمعي اًمؾؿعوت"اؾمتدل ًمف سمف وإن شمبعف ومقف اًمشقخ ذم 

مـ همػم اعمرظمص سمدون قمؾؿ ومو  وذًمؽ ٕكف يمؿ مـ ومرق سملم مو رظمصف اًمنمع حلوضمي وسملم مو وىمع

                                                        

واجلرس ومو يؽره مـفو،  ، يمتوب اًمسػم، سموب اًمتصووير(سمروايي حمؿد سمـ احلسـ)أظمرضمف موًمؽ رم اعمقـمو   (8:)

 [:48/ 4]14:/اًمرىمؿ

 [42/ 7]أظمرضمف اًمطؼماكك رم اعمعجؿ إوؾمط  (9:)

 (.2/547)رد اعمحتور، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (::)

 [434/ 9] ،مرىموت اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح، يمتوب اًمؾبوس، سموب اًمتصووير  (211)
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مثؾف إٓ يمـجوؾمي معػقة ذقًمو وأظمرى يمثػمة صغم معفو مـ دون قمؾؿ هبو أمو مو ذيمر ذم اًمصقرة ومال 

أهنا كاىت »يٍمح طمديٌ ضمؼمئقؾ اعمذيمقر وأيًضو أظمرج اًمبخوري واإلموم أمحد قمـ أم اعمممـلم

ىموًمً وموختذت مـف  شمعومم قمؾقف وؾمؾؿ صغم اهللعذ سهوة هلا سرًتا فوه متاثول فهتكه النبي  اختذت

ومؼد رأيتف متؽئًو قمغم إطمدامهو وومقفو »زاد أمحد  (212)شكؿرىمتلم ومؽوكتو ذم اًمبقً كجؾس قمؾقفو

ًمقؽمك ذم اًمبقً ؿمقئًو يؿـع دظمقل ضمؼمئقؾ قمؾقف اًمصالة  ^أهـ ومو يمون رؾمقل اهلل .213)شصقرة

اؿمؽميً كؿرىمي ومقفو شمصووير : ًمًىمو»واًمتسؾقؿ سمؾ ذم طمديثفو ريض اهلل شمعومم قمـفو قمـد اًمطحووي 

ومرآهو شمغػم صمؿ ىمول يو قموئشي مو هذه ومؼؾً كؿرىمي اؿمؽميتفو ًمؽ شمؼعد  ^ومؾام دظمؾ قمكم رؾمقل اهلل 

 .وموحلؼ أن آمتـوع خمتص سمغػم اعمفوكي واهلل شمعومم أقمؾؿ(   )شقمؾقفو ىمول إكو ٓ كدظمؾ سمقتًو ومقف شمصووير

صمي صحقح ويسقغ احلٍم ذم يمؾ واطمد مـفو ومظفر أن اًمعؾؾ اًمثالث متالزمي واًمتعؾقؾ سموًمثال

وًمبوب اًمتحؼقؼ أن أصؾ اًمعؾي هق اًمتعظقؿ واًمتشبف إكام يل،ي مـ اًمتعظقؿ ومـ أضمؾ اًمتعظقؿ يؿتـع 

مالئؽي اًمرمحي مـ اًمدظمقل ًمذًمؽ أطمؾً صقر اإلهوكي، سملن شمؽقن ذم سمسوط جيؾس قمؾقف، وشمقـمل أي 

 .ر ًمؽالم اعمشويخ وهلل احلؿداًمصقرة سمقضع اًمؼدم قمؾقفو ذم طموًمي اًمؼقوم هذا شمؼري

وإذا يمون يمؾ شمعظقؿ شمشبًفو سمعبودة اًمصقرة ويمؾ شمشبف سموًمعبودة مقضمى ًمـػقر اعمالئؽي : ثم أقول

واًمـصى ( ًمؾصقر)ىمطًعو وموًمتػرىمي سموًمعورض واًمالزم ٓ أصؾ هلو، وإكام قمرض اًمتعظقؿ ذم اًمتعؾقؼ 

و وموعمصكم إذا ضمعؾ اًمصقر ذم سمسوط ًمقس أكف يمون قمورًضو ًمؾصقرة كػسف( يعـل اًمتشبف)هبذا اًمػعؾ 

مػروش سمؿقضع ؾمجقده وؾمجد قمؾقفو يمون هذا مثؾ اًمتعؾقؼ واًمـصى ومـع قمـد ذًمؽ دظمقل 

 . اعمالئؽي ٕن امتـوقمفؿ يمون ٕضمؾ اًمتعظقؿ واًمتعظقؿ ىمد وضمد

ومام اؾمتظفره اًمشومل همػم فموهر ومنن ومرق سملن ضمعؾفو ذم اعمػروش إهوكي هلو ومتعورض شمعظقؿ 

ومذًمؽ أمر آظمر همػم يمقن اًمتعظقؿ قمورًضو وؾمتعؾؿ مو ومقف سمعقن اهلل شمعومم، أمو ىمقل اًمسجقد قمؾقفو 

                                                        

صحقحف، يمتوب اعمظومل، سموب هؾ شمؽورس اًمدكون اًمتل ومقفو اخلؿر أو خترق اًمزىموق، أظمرضمف اًمبخورى رم   (212)

 [987/ 3]3458/اًمرىمؿ

 [:31/ 54]37214/أظمرضمف أمحد سمـ طمـبؾ رم مسـده، اًمرىمؿ  (213)

 5]7525/أظمرضمف اًمطحووى رم ذح معوين أصمور،يمتوب اًمؽراهي، سموب اًمصقر شمؽقن ذم اًمثقوب، اًمرىمؿ  (214)

/393] 
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مل شمػد اًمـصقص : فيقوليمام أومودشمف هذه اًمـصقص، ، شذًمؽ ًمقس سمامكع مـ دظمقل اعمالئؽي» "احلؾقي"

أن جمرد ضمعؾفو ذم ومراش أو وؾمودة خيرضمفو قمـ مـع اعمالئؽي سمؾ ىمقدشمف سمؼقًمف مـبقذشملم شمقـمآن 

 (216)«رخص فوام كان يوطي» "إوؾمط"وًمؾطؼماين ذم (215)«جتعل بساًطا يوطي»ذم روايي  "ًمؾـسوئل"و

ومؿـ ضمعؾفو ذم سمسوط صمؿ قمؾؼف قمغم اجلدار يموٕؾمتور أو وضعف قمغم اًمرأس طمرم ىمطًعو ومـع اعمالئؽي 

وسموجلؿؾي اًمؼصد هق آمتفون اعمطؾؼ ومل  ،ومؽذا مـ ضمعؾفو ذم سمسوط صمؿ ؾمجد قمؾقفو ،مـ اًمدظمقل

 يؽره ٓ ضمؾقؾمف أو ىمقومف مقضع ذم يموكً إذا» "اعمحقط"قمـ  "اًمبحر" شمرى إمم مو ذم حيصؾ أٓ

 ٓ مػروؿمي يموكً إن هلو شمعظقؿ ٕكف يؽره ىموئؿي يموكً إن اًمقؾمودة قمغم ويمذًمؽ هبو اؾمتفوكي ُٕنو

يؽره مو يؽقن قمغم »ًمإلموم اًمبزدوي  "ذح اجلومع اًمصغػم"مـ  "احلؾقي"أهـ وإمم مو ذم .(217)ششمؽره

قؾموئد اًمؽبور أي ٓكتصوسمف سمؽؼمهو ويمذًمؽ يمؾ رء يـصى ومقصػم شمعظقاًم ًمف وملمو إذا يموكً حتؼػًما اًم

أهـ وىمد شمؼدم معـوه .شًمف ومال سملس يموًمبسوط اعمػروش واًمقؾمودة اعمؾؼوة ٕن ذم ذًمؽ اؾمتفوكي سموًمصقرة

 ."اًمتبقلم"و "اًمؽوذم"و "اهلدايي"قمـ 

إذا يموكً مـصقسمي أو معؾؼي أو مـؼقؿمي ذم اجلدار  إكام شمؽره اًمصقرة ظمؾػ اعمصكم ومقام: ثم أقول

يمام شمؼدم وًمقً ش ٓ شمعظقؿ ومقف وٓ شمشبف»أو مؾصؼي ذم مرآة وهذا شمعظقؿ ىمطًعو وموكتػك ىمقل اعمعراج 

ؿمعري إذا اكتػقو ومام اعمقضمى ًمؾؽراهي، ومنن مقؾ إمم اًمتؿسؽ سمومتـوع اعمالئؽي، ىمؾـو إذ ٓ شمعظقؿ ومال 

 .امتـوع

أمر اًمنمع سمتعظقؿف وأوضمى إهوكتف ًمق قمومؾتف معومؾي ومقفو شمعظقؿ ًمف مـ  أيام رء :ثم أقول

شمسووي اًمتعظقؿ واإلهوكي سمعد مو : ضمفي وإهوكي مـ ضمفي أظمرى ومفق طمرام ممـقع، وٓ يسقغ أن كؼقل

 .شمعورضو

إذ ٓ جيتؿع احلالل واحلرام إٓ همؾى احلرام واقمتؼم هذا سمؿـ يؼبؾ اًمقصمـ ويرضسمف سموًمـعؾ ومفؾ 

 .سمؾ حيرم ٕكف ظمؾط قمؿالً صوحلًو وآظمر ؾمقئًو! ل اًمتؼبقؾ واًمرضب ومقجقز؟ يماليؼول شمؽووم

اًمصقرة ذم اًمسجودة مطؾًؼو، ٕن » "يمتوب إصؾ"ًمذًمؽ يمره حمرر اعمذهى اإلموم حمؿد ذم 

                                                        

 [ 327/ 9]6476/ـسوئك رم ؾمــف، يمتوب اًمزيـي، ذيمر أؿمد اًمـوس قمذاسمو، اًمرىمؿأظمرضمف اًم (215)

 [42/ 7] 6814/ أظمرضمف اًمطؼماكك رم اعمعجؿ إوؾمط، اًمرىمؿ  (216)

 [:3/ 3]اًمبحر اًمرائؼ، يمتوب اًمصالة،  سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، (217) 
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اًمسجودة معظؿي ويمقن اًمصقرة ومقفو شمعظقؿ هلو ومل يبول سملن اًمسجودة شمػرش قمغم إرض 

وموًمقضمف أن اًمتعظقؿ مؽروه . شاًمؼدم قمؾقفو وهذا مـتفك اإلهوكي وآومؽماش إهوكي ًمؾصقرة ويقضع

. مطؾًؼو وإن اؾمتصحى إهوكي يمام أن إهوكي اعمعظؿلم ذم اًمديـ طمرام مطؾًؼو وإن يمون معف أًمػ شمعظقؿ

 (218).شأـمؾؼ اًمؽراهي ذم إصؾ ٕن اعمصغم معظؿ»: "اهلدايي"ذم 

 ومقف يمون ومنذا، اًمبسط ؾموئر سملم مـ معظؿ ًمؾصالة أقمد اًمذي اًمبسوط أن ومعـوه»: ذم اًمعـويي

 أو قمؾقفو ؾمجد مطؾؼو اعمصغم ذم يؽقن أن يـبغل ومال سمنهوكتفو أمركو وكحـ هلو شمعظقؿ كقع يمون صقرة

 .(219)ش يسجد مل

 وضمف سمف اًمعالمي اًمشومل قمدم اًمتعظقؿ ومقام إذا يموكً ظمؾػفوهمػمه وموكتػك مو  "اًمتبقلم"ومثؾف ذم 

 .ؼقؼ قمغم شمالزم اًمعؾؾ اًمثالث وهلل احلؿدقمغم ؾمؽم أو طموئط واؾمتؼر قمرش اًمتح

 :اًمتشبف كققمون: -وسموهلل اًمتقومقؼ  – ثم أقول

اًمعوم اًمذي يتلشمك سمنمسوك اًمصقرة اعمؿـققمي قمغم وضمف اًمتعظقؿ مطؾًؼو، يمام شمؼدم حتؼقؼف : األول 

 .واًمتٍميح سمف قمـ اإلموم ومخر اإلؾمالم

ؾؿصكم مثالً اإلشمقون سملومعول اًمصالة إظمص اًمذي يظفر زيودة قمغم هذا سمػعؾ أو هقئي ًم :واآلخر

سمجعؾ اًمصقرة كصى اًمعلم وهذا أؿمد وأظمبٌ وهذا أظمص ٓ حموًمي مـ كػس اًمتعظقؿ وقمؾقف 

وطمقٌ  شاًمزيودة أن ًمقس مداًرا سمؾ يقضمى» :"احلؾقي"وىمقل  شاًمتعظقؿ أقمؿ» :"اًمشومل"يصدق ىمقل 

اًمبقً قمغم وضمف اًمتعظقؿ ممـقع يقضمد هذا اًمـقع شمؽره اًمصالة يمراهي حتريؿ وإٓ ومنمسوك اًمصقرة ذم 

 .ىمطًعو

يـبغل »: "اًمبحر"زاد ذم . شهذه اًمؽراهي يمراهي حتريؿ»: "رد اعمحتور"و "اًمبحر"و "احلؾقي"ذم 

 .شأن يؽقن طمراًمو ٓ مؽروًهو إن صمبً اإلمجوع أو ىمطعقي اًمدًمقؾ ًمتقاشمره

 :ذم اًمعـويي. وقمـ هذا يتلشمك ذم اًمصالة يمراهي شمـزيف

                                                        

 [233/ 2]ومقفو، اهلدايي، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره   (218)

ويؽره ًمؾؿصكم أن يعبٌ سمثقسمف أو ( )ومصؾ)اًمعـويي ذح اهلدايي قمغم هومش ومتح اًمؼدير، يمتوب اًمصالة،   (219)

 (.2/474)سمجسده، 
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أهـ وذم طموؿمقي اًمعالمي . (:21)شالة قمام يؿـع دظمقل اعمالئؽي مستحىٕن شمـزيف مؽون اًمص»

( اسمـ اهلامم)أهـ هذه هل اًمؽراهي اًمتل اقمتؼمهو اعمحؼؼ .(221)شومتؽقن اًمؽراهي شمـزهيقي»ؾمعدي أومـدي 

ذم طمؼ ش يمره»وسمتؼريركو هذا فمفر أن مو أـمؾؼ ذم اًمؽتى مـ ًمػظي . ؾموريي مـ اعمؽون إمم اًمصالة

 .رة اعمراد سمف إقمؿ مـ يمراهي اًمتحريؿ واًمتـزيفاًمصالة ذم مسلًمي اًمصق

فموهر يمالم قمؾامئـو أن مو ٓ يمصمر يمراهي ذم اًمصالة ٓ يؽره إسمؼوءه »: وقمؾقف يستؼقؿ ىمقل اًمشومل

أهـ وإٓ ومعؾي يمراهي . (222)شوىمد سح ذم اًمػتح وهمػمه سملن اًمصقرة اًمصغػمة ٓ شمؽره ذم اًمبقً

اإلسمؼوء هق اًمتعظقؿ وىمد اقمؽمف أكف أقمؿ مـ اًمتشبف  اًمتحريؿ ذم اًمصالة هق اًمتشبف اخلوص وذم

 .واكتػوء إظمص ٓ يقضمى اكتػوء إقمؿ

وىمد فمفر سمام ىمرركو أن اًمسمال اًمذي ذيمره اعمحؼؼ مل يؽـ وارًدا مـ أصؾف ومنن اعمـتػل قمـد  :أقول

 .آؾمتدسمور هق اًمتشبف اخلوص وٓ شمـحٍم اًمؽراهي ومقف

داه ًمقس ممو أسمداه، سمؾ هق مػود يمالم اعمشويخ وشمعؾقؾفؿ فمفر أيًضو أن اجلقاب اًمذي أسم: أقولو

 .سمومتـوع اعمالئؽي

قمغم مسلًمي اًمسجقد قمغم اًمتصقير مل  "احلؾبل"فمفر أيًضو أن اًمسمال اًمذي أورد اعمحؼؼ : أقولو

إن ومرضـو صدق آكتػوء ومفق : أي]وموًمتشبف اخلوص [ اًمتشبف]يؽـ وارًدا أيًضو ٕكف إن اكتػك ومقف 

سمؾ ٓ كسؾؿ اكتػوءه أيًضو ومنن اًمسجقد قمغم اًمتصقير يشبف قمبودشمف ىمطًعو يمام [ ف اخلوصاكتػوء اًمتشب

: وكصف "اًمتبقلم"وذم . شاًمسجقد قمؾقفو يشبف قمبودة إوصمون»: "اًمؽوذم وًمػظف"كص قمؾقف ذم 

 .شأن ٓ شمشبف ومقف»وموكتػك مو ذيمر اًمعالمي اًمشومل  (223)شاًمسجقد قمؾقفو يشبف قمبودهتو ومقؽره»

وفمـ  "احلؾقي"وفمفر أيًضو إن شمـزًمـو وؾمؾؿـو اكتػوء اخلوص أن اجلقاب اًمذي أسمداه ذم : أقول

 .أُنؿ مل يذيمروه يمالمفؿ حمقط سمف يمام قمؾؿً وهلل احلؿد

                                                        

ويؽره ًمؾؿصكم أن يعبٌ سمثقسمف أو ( )ومصؾ)اًمعـويي ذح اهلدايي قمغم هومش ومتح اًمؼدير، يمتوب اًمصالة،   (:21)

 (2/474)سمجسده،

 ( 2/474)ؾبك قمغم اًمعـويي، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، ضمطموؿمقي اًمسعدى   (221)

 (.2/548)، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،رد اعمحتور  (222)

 [278/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، يمتوب اًمصالة،  (223)
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 :وسمتحؼقؼـو هذا حيصؾ اًمتقومقؼ ذم مسلًمتلم: أقول

، يمراهي اًمصالة طمقٌ يموكً اًمصقرة ظمؾػو ومؿـ أصمبً وهؿ إيمثرون وضمعؾف ذم اًمتـقير :األوىل

 "ذح اًمقىمويي"إفمفر، أصمبً يمراهي اًمتـزيف، ومـ كػك وهق اًمذي مشك قمؾقف صدر اًمنميعي ذم 

واإلموم اًمعتويب يمام ذم  "واًمدرر "اًمتبقلم"واقمتؿده ذم اًمغويي يمام ذم  "اًمـؼويي"وضمزم سمف ذم متـف 

 .كػل يمراهي اًمتحريؿ "اإليضوح"وشمبعف اسمـ يمامل سموؿمو ذم  "اًمػتح"

كػك اإلموم حمؿد اًمؽراهي ذم  ، ؾمجودة ومقفو شمصووير إذا مل يسجد قمؾقفواًمصالة قمغم :والثاىوة

واًمؽؾ صحقح سموًمتقزيع أي يؽره شمـزهًيو ٓ حترياًم واًمقضمف  "إصؾ"وأصمبتفو ذم » "اجلومع اًمصغػم"

أمو اًمثوكقي ومألن وضع اًمتصقير ذم  ،ومقفو وضمقد اًمتشبف اًمعوم دون اخلوص وذًمؽ فموهر ذم إومم

ف يمام ؾمؿعً ويمؾ شمعظقؿ ًمف شمشبف سمعبودشمف يمام قمؾؿً ويمؾ صالة يمون معفو اًمتؾبس اعمصكم شمعظقؿ ًم

 "احلؾقي"هبذا اًمتشبف يمرهً وٓ يـوومقفو وضمقد آؾمتفوكي سمقضمف آظمر يمام ىمدمـو وموكتػك مو ذيمر هفـو ذم 

 "اجلومع"طمقٌ ىمول ىمؾً يؾزم قمغم هذا أن يؽقن مو ذم إصؾ مقضققًمو ذم اعمصغم ٓ همػم ومو ذم 

 أهـ. (224)شمو ٓ خيػكقمداه وومقف ومقام 

وإطمسـ أن » -(114)رمحف اهلل شمعومم-: سمؾ يمالمهو ذم اعمصغم وٓ سمعد ومقف واًمتطبقؼ مو ذيمركو ىمول: أقول

يؼول فموهر اًمؽتوسملم اًمتعورض ومقام قمدا مقضع اًمسجقد ومنمو أن يؽقن مو ذم اجلومع مـ اًمؼقد 

 "اجلامع"اهـ يريد أن التقفقؼ إما بنرجاع ما يف .(002)«عاعمذيمقر ىمقًدا اشمػوىمقًو وإمو أن يؽقن مو ذم اجلوم

إىل ما يف األصؾ مـ إضالق الؽراهة شقاء كاكت ىف حمؾ السجقد أو غره والتؼققد بؽقهنا فقف وقع 

ُ.وفاًقا أو بنرجاع ما يف األصؾ إىل ما يف اجلامع بحؿؾ ادطؾؼ عذ ادؼقد

ومنن قمبورشمف ٓ حتتؿؾ مو  "اجلومع اًمصغػم"مراضمعي ويملكف قمـد هذا اًمتحرير مل يتقورس ًمف : أقول

ذيمر مـ إًمغوء اًمؼقد وإكام يمون مسوهمف ًمق يمون مـطقىمف يمراهي اًمصالة مؼقًدا سمؽقن اًمصقرة ذم حمؾ 

وًمقس يمذًمؽ سمؾ  ،ومقؼول إن اًمؼقد اشمػوىمل ،ومؽون يػقد قمدم اًمؽراهي ذم همػمه سمطريؼ اعمػفقم ،اًمسجقد

ٓ »: "اجلومع"هذا كص  ;ومليـ اعمسوغ عمو ذيمروا ،هيأصؾ مـطقىمف مو يـوذم إصؾ أقمـل قمدم اًمؽرا

                                                        

 (476ص )غم قمغم هومش مـقي اعمصغم، سمحقاًمي احلؾقي، غم يمام رم مـقي اعمصجاًمتعؾقؼ اعم  (224)

 .صوطمى احلؾبي: اعمراد سمف هـو   (225)

 .مؾتؼطو284ق/3ومصؾ ومقام يؽره ذم اًمصالة وموٓيؽره ،، "احلؾبي"  (226)
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 -رمحف اهلل شمعومم- :أهـ ىمول. (227)شسملس أن يصكم قمغم سمسوط ومقف شمصووير وٓ يسجد قمغم اًمتصووير

ٕكف ٓ يظفر وضمف اًمؼقل سمؽراهي اًمصالة قمغم سمسوط يمبػم ومقف صقرة حتً ( أي اًمثوين)وهذا أومم 

 . (228)ينىمدم اعمصكم وهق ٓزم إول سمخالف اًمثو

صمؿ ٓ وضمف يظفر ًمتؼققده سموًمؽبػم سمعد ومرض اًمصقرة حتً  ،ىمد أومدكوك اًمقضمف ومتشؽر: أقول

أـمؾؼ اًمؽراهي ذم إصؾ »: ذم هذا اًمبحٌ يمؾف همػم أكف ىمول "اًمبحر"اًمؼدم واهلل شمعومم أقمؾؿ وشمبعف 

ف شمعظقؿ ومقام إذا يمون قمغم اًمبسوط اعمصكم قمؾقف صقرة ٕن اًمذي يصكم قمؾقف معظؿ ومقضع اًمصقرة ومق

أهـ ومحؿؾ اًمبسوط قمغم اًمسجودة يمام محؾـو صمؿ شمبع . (229)شهلو سمخالف اًمبسوط اًمذي ًمقس سمؿصكم

اًمتؼققد سمؿقضع اًمسجقد ومقـبغل أن حيؿؾ إـمالق  "اجلومع اًمصغػم"وشمؼدم قمـ »: ومؼول "احلؾقي"

  أهـ. (:22)شُنو إذا يموكً حتً ىمدمقف ٓ يؽره اشمػوىًموإإصؾ قمؾقف و

داظمؾ حتً يـبغل ومفق سمحٌ مـف سمـوء قمغم مو ش أن حيؿؾ»طقف قمغم ىمقًمف معش إُنو»ىمقًمف و: أقول

وإن يموكً حتً اًمؼدم ومو ذم  ،وىمد قمؾؿً مو ومقف سمؾ شمؽره ذم اعمصغم مطؾًؼو ،محؾ قمؾقف يمالم إصؾ

أهـ خمصقص سمغػم .(231)شٓ يؽره ًمق يموكً حتً ىمدمقف أو حمؾ ضمؾقؾمف ُٕنو مفوكي»وهمػمه  "اًمدر"

ومو قمؾؾقا سمف ؿمومؾ  ،وىمد كؼؾقا ىموـمبي قمـ إصؾ إـمالق اعمرؾمؾ ذم اعمصغماًمسجودة سمدًمقؾ اًمدًمقؾ 

ذم سمسوط همػمه ٓ يؽره إذا صغم قمؾقف ومل يسجد قمؾقفو وإن مل شمؽـ  ،كعؿ ،ًمؽؾ صقرة يمام ٓ خيػك

كؼالً  "احلؾقي"حتً ىمدمقف سمؾ وًمق يموكً أمومف ًمقضمقد اإلهوكي مطؾًؼو مع قمدم اًمتعظقؿ سمقضمف ىمول ذم 

 .(232)شٓ يؽره أن يصكم دون وؾمودة قمؾقفو شمصووير»ًمػخر اإلؾمالم  "ومع اًمصغػمذح اجل"قمـ 

صمؿ اعمراد سموًمقؾمودة اًمصغػمة دون يمبػمة شمقرث اًمصقرة  "اجلومع اًمصغػم"هق كص كػس : أقول

                                                        

ص ]اجلومع اًمصغػم يمتوب اًمصالة، سموب ذم اإلموم أيـ يستحى ًمف أن يؼقم ومو يؽره ًمف أن يصكم إًمقف،  (227)

97] 

ص )غم يمام رم مـقي اعمصغم قمغم هومش مـقي اعمصغم، سمحقاًمي احلؾقي، مؽروهوت اًمصالة، جؼ قمغم اعماًمتعؾق  (228)

476) 

 [   41/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،    (229)

 .اعمرضمع اًمسوسمؼ  (:22)

 [7:9/ 2]اًمدر اعمختور   (231)

 (474ص )غم قمغم هومش مـقي اعمصغم، سمحقاًمي احلؾقي، غم يمام رم مـقي اعمصجاًمتعؾقؼ قمغم اعم (232)
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أومم ممو اظمتوره هذا اعمحؼؼ،  "اًمػؼػم"اكتصوسًمو يمام شمؼدم صمؿ ٓ خيػك قمؾقؽ أن اًمتقومقؼ اًمذي ذيمره 

أطمدمهو ذم سمعض متـووٓشمف وومقام ذيمرت إقمامل يمؾقفام ذم يمؾف، وموكظر إمم يمثرة اًمػقائد  ٕن ومقف إمهول

وهؽذا يمالمفؿ إذا أمعـ ومقف اًمـظر وؾموقمد اًمتقومقؼ مـ  -رمحفؿ اهلل شمعومم-ذم يمالم اعمشويخ 

 .اًمؾطقػ اخلبػم قمز ضمالًمف وهلل احلؿد

ؼل سمعض شمـؼقح قمظقؿ، إذا اًمعؾي; وإن كؼحً قمغم وضمف أطمسـ، وًمؽـ سم: وسمف أؾمتعلم: ثم أقول

يموكً قمؾي اًمؽراهي اًمتشبف سموًمعبودة ؾمقاء يمون اًمتشبف أقمؿ أو أظمص ومالسمد أن شمؽقن اًمصقرة مـ 

ضمـس مو يعبده اعمنميمقن ٕن مو ٓ يعبده اعمنميمقن ًمقس ذم طمؽؿ اًمقصمـ طمتك يؽقن ذم إسمؼوئف قمغم 

وًمذًمؽ يعؾؾقن اًمؽراهي سموًمعبودة وضمف اًمتعظقؿ أو ذم اًمصالة إًمقف شمشبف سمعبودة اًمقصمـ واًمعقوذ سموهلل 

 :مثالً . وقمدمفو سمعدمفو طمقٌ يؼقًمقن اعمنميمقن ٓ يعبدوكف ومال يمراهي

صقرة صغػمة ٓ شمبدو شمػوصقؾ أقمضوءهو ًمؾـوفمر إذا وضعً قمغم إرض ٓ شمقرث اًمؽراهـي  ( ) 

 "اًمؽـوذم"و "اهلدايـي"ذم . ٕكف ًمـقس قمـودة اعمنمـيملم قمبـودة مثـؾ هـذه اًمصـقرة اًمصـغػمة

ًمق يموكً اًمصقرة صغػمة سمحقٌ ٓ شمبدو ًمؾـوفمر ٓ يؽـره ٕن اًمصـغور ضمـدًا ٓ »: "قلماًمتب"و

 .(233)ششمعبد

 :وفي فتح القدير

أهـ وذم ذًمؽ آصمور ملصمقرة قمـ ؾموداشمـو اًمصحوسمي .(234)شومؾقس هلو طمؽؿ اًمقصمـ ومال شمؽره ذم اًمبقً»

وقمبد  ،عامن سمـ مؼرنوك ،وطمذيػي سمـ اًمقامن ،وقمبد اهلل سمـ مسعقد ،أمػم اعمممـلم اًمػوروق إقمظؿ

وؾمقدكو اًمـبل داكقول  -ريض اهلل شمعومم قمـفؿ-وأيب مقؾمك إؿمعري  ،وأيب هريرة ،اهلل سمـ قمبوس

 ."احلؾقي"قمؾقف اًمصالة واًمسالم يمام سمقـفو ذم 

مؼطققمي اًمرأس وممحقة اًمقضمف ٓ شمؽره ُٕنو ٓ شمعبد وٓ يؽػل حمق احلوضمى واًمعلم وٓ ىمطع  (3)

مؼطققمي اًمرأس ٓ شمؽره »: "اًمبحر"و "اًمتبقلم"ذم . ضمؾلم ًمـػل اًمؽراهيإرسمع مـ اًمقديـ واًمر

 .(235)شقمتبور سمنزاًمي احلوضمبلم أو اًمعقـلم ُٕنو شمعبد سمدوُنامإُٕنو ٓ شمعبد سمدون اًمرأس قمودة وٓ

                                                        

 (2/233: )اهلدايي  (233)

 [526/ 2]ذح ومتح اًمؼدير  (234)

، اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب [277/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، يمتوب اًمصالة،  (235)
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 (236.)شممحق اًمرأس ًمقس سمتؿثول ٕكف ٓ يعبد سمدون اًمرأس»: "اهلدايي"ىمول ذم 

 (237).شرأس ومؽون يموجلامدات أكف ٓ يعبد سمال»: "اًمعـويي"وذم 

ٓ اقمتبور سمؼطع اًمقديـ أو »: واًمؾػظ ًمف "اًمبحر"و "احلؾقي"و "اًمػتح"و "اخلالصي"وذم 

ًمق ىمطع يدهيو »سمحرف اًمؽمديد وًمػظ اعمحؼؼ  "احلؾقي"صمؿ  "اخلالصي"أهـ ويمذا هق ذم (238).شاًمرضمؾلم

 .أهـ أقمـل سمحرف اجلؿع وهق اعمراد(239).شورضمؾقفو ٓ شمرومع اًمؽراهي

معؾالً ًمؽؾتو اعمسلًمتلم أي اًمصغػمة ومؼطققمي اًمرأس ُٕنو ٓ شمعبد وموكتػك  "اًمغـقي"ذم  وطمرر

 (:23) .اًمتشبف اًمذي هق ؾمبى اًمؽراهي

أو مصـبوح اًمغـوز أو اًمػـوكقس ٓ يمراهي ومقام إذا يمون اًمشؿع أو اعمصبوح أو اًمؼـديؾ أو اًمؾؿبي  (4)

تفبي أو شمـقر مـ مجرة أو وـمقس أو مقىمد أو يمون أموم وًمق يموكً اًمـور اعم. أموم اعمصكم ُٕنو ٓ شمعبد

 .اعمصكم ذم اًمصالة يمرهً ٕن اعمجقس شمعبدهو

 :سمعد اًمعبورة اًمتل ذيمرت آكًػو "اًمعـويي"ذم 

ومصور يموًمصالة إمم ؿمؿع أو رساج ذم أُنام ٓ يعبدان ويؽره ًمق يمون سملم يديف يموكقن ومقف مجر أو »

 (241).شكور مقىمدة

 :اًمشؿع حتً مسلًمي "اًمػتح"ذم 

  (242).شُٕنؿ ٓ يعبدوكف سمؾ اًمرضام مجًرا وكوًرا»

أو ؿمؿع أو رساج ُٕنام ٓ » -رمحف اهلل شمعومم-: ىمول: "اًمبحر اًمرائؼ"و "شمبقلم احلؼوئؼ"وذم 

                                                                                                                                                               

 [   41/ 3]اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،  

 (2/233)يياهلدا  (236)

 (2/474)اًمعـويي ذح اهلدايي قمغم هومش ومتح اًمؼدير، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة،   (237)

 [   42/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (238)

 [527/ 2]ذح ومتح اًمؼدير  (239)

 (:46ص )همـقي ااعمستؿغم ذح مـقي اعمصغم، يمراهي اًمصالة،  (:23)

 (2/474)اًمعـويي ذح اهلدايي قمغم هومش ومتح اًمؼدير، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة،   (241)

 [527/ 2]ذح ومتح اًمؼدير  (242)
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يعبدان واًمؽراهي سموقمتبورهو وإكام يعبدهو اعمجقس إذا يموكً ذم اًمؽوكقن وومقفو اجلؿر أو ذم اًمتـقر ومال 

 أهـ (243) . همػم ذًمؽ اًمقضمفيؽره اًمتقضمف إًمقفو قمغم

 .ومرضمع إمم اًمصقاب (244)شواًمؽراهي سموقمتبورهو»: ذم ىمقًمف "اًمتبقلم"شمبع  "اًمبحر": أقول

أن ىمطع اًمرأس ومال سملس سمف ٕكف ٓ يعبد سمال رأس وهلذا ًمق صغم إمم شمـقر أو يموكقن »: وذم اًمؽوذم

 .(245)شاًمتشبف ومقف كور يمره ٕكف يشبف قمبودهتو وإمم ىمـديؾ أو ؿمؿع أو رساج ٓ، ًمعدم

مـ شمقضمف ذم صالشمف إمم »: ًمإلموم ؿمؿس إئؿي اًمورسظمز "اعمحقط"كؼالً قمـ  "اهلـديي"وذم 

 (   ).ششمـقر، ومقف كور شمتقىمد، أو يمون ومقف كور، يؽره، وًمق شمقضمف إمم ىمـديؾ، أو إمم رساج، مل يؽره

ن ومقف كور يؽره أن يصكم وسملم يديف شمـقر، أو يمو»: ًمإلموم إضمؾ ىمويض ظمون "اًمػتووى"وذم  

مقىمدة; ٕكف يشبف قمبودة اًمـور، وإن يمون سملم يديف رساج، أو ىمـديؾ، ٓ يؽره; ٕكف ٓ يشبف قمبودة 

 (   ).شاًمـور

 .ٓ يؽره.... إمم ىمقًمف "اخلوكقي"كؼالً قمـ  "ظمزاكي اعمػتلم"ويمذًمؽ ذم 

ـور أن اعمجقس يعبدون اجلؿر ٓ اًم» "اًمؼـقي"هذه كصقص إئؿي إضمؾي ومسؼط مو ذم : أقول

اًمتؿرشمور صمؿ اًمسقد أسمق اًمسعقد إزهري صمؿ اًمسقد  "اًمدر"أهـ وإن شمبعف ذم . (248)شاعمقىمدة

ٕن اعمجقس ٓ يعبدون اًمؾفى سمؾ »:، وًمػظف"اًمدر"و "طموؿمقي اعمراىمل"اًمطحطووي ذم 

كػسف  "اًمزاهدي"صمؿ  "مراىمقف"ذم  "اًمنمكبالزم"وأؿمور إًمقف  "جمؿع إُنر"أهـ ومثؾف ذم (249).شاجلؿر

                                                        

 [   45/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (243)

 [   45/ 3]،  اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو (244)

 .8:ق/2سموب مويؽره ذم اًمصالة،  يمتوب اًمصالة،، "اًمؽورم ذح اًمقارم(245)

 [219/ 2]اًمػتووى اهلـديي، يمتوب اًمصالة،اًمػصؾ اًمثوين ومقام يؽره ذم اًمصالة ومو ٓ يؽره،  (246)

 (2/68)ومتووى ىموىض ظمون، يمتوب اًمصالة، سموب احلدث رم اًمصالة ومو يؽره رم اًمصالة،  (247)

 (.:5ص )قي اعمـقي، يمتوب اًمؽراهقي، سموب يمراهقي رم اًمقضق ويمقػقوت اًمصالة، اًمؼـ  (248)

، طموؿمقي اًمطحطووي (2/221)اًمدرر احلؽوم ذح همرر إطمؽوم، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة،  (249)

 [359ص ]قمغم اعمراىمل، يمتوب اًمصالة ومصؾ ومقام ٓ يؽره ًمؾؿصكم،
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 أهـ. (:24)شٓ شمؽره إمم اًمـور اعمقىمدة»: سمعده طمتك ىمقؾ: ضعػف إذ ىمول أفمفر

إن يمون صحقًحو، أُنؿ ٓ يعبدوُنو ومام معـك شمعبػم هذا اًمؼقؾ سمؼقؾ إٓ أن يؼول إن اعمقىمدة : أىمقل

ىمؾام ختؾق قمـ مجر وومقف كظر، سمؾ ٓ شمشتؿؾ قمؾقف إٓ ىمريى آكتفوء صمؿ رسمام شمؽقن اعمقىمدة مـ طمشقش 

 .مجر صمؿي واهلل شمعومم أقمؾؿوكحقه وٓ 

ٕن هذه إؿمقوء ٓ شمعبد  ،أو ؾمقػ وهمػمه ،اعمصغم مصحػ ذيػ أمومٓ يؽره أن يؽقن  (5/6)

وسموقمتبورهو شمثبً  ،إُنام ٓ يعبدان»: يمام ذم اًمؽتى اًمثالصمي وقمومي اًمؽتى وًمػظ اإلموم اًمزيؾعل

 (251)شاًمؽراهي وذم اؾمتؼبول اعمصحػ شمعظقؿف وىمد أمركو سمف

 .ذم صدر اًمؽالم(252)ؽ هق اًمػرق اًمـػقس اًمذي أؾمؾػف اًمػؼػمذًم: أقول

أمو اعمصحػ ومألن ذم شمؼديؿف شمعظقؿف، وشمعظقؿف قمبودة وآؾمتخػوف سمف يمػر »: وًمػظ اًمبحر

 .أهـ وموطمػظف ومنكف يـػعؽ. (253)شوموكضؿً هذه اًمعبودة إمم قمبودة أظمرى ومال يمراهي

قرة، ُٕنو مثؾ اًمصغػمة ذم قمدم اًمظفـقر ىمقوؾًمو قمغم اًمصقرة اًمصغػمة، كػقا اًمؽراهي قمـ اعمست (7)

يمام شمؽقن اًمصقرة ذم روسمقي مقضققمي ذم يمقس، أو سة، ويمام شمؽقن ذم سمعض اًمؼالكس اًمؽميمقي 

ن إمسوك اًمصقر ٕمـ صـع اًمـصورى صقر ذم اًمداظمؾ، ومػل هذه إطمقال ٓ شمؽره اًمصالة، 

 . شمؽره اًمصالة صمؿياعمؿـققمي ذم طمرز ممـقع وإن أمسؽفو مغؾؼي ذم صـدوق ومل يػتح و مل

 :"اًمبحر"و "احلؾقي"و "اخلالصي"و "اعمحقط"وذم 

رضمؾ ذم يده شمصووير وهق يمم اًمـوس ٓ شمؽره إمومتف ُٕنو مستقرة سموًمثقوب ومصور يمصقر ذم 

( وذم كسخي قمغم يديف)إذا يموكً ذم يده، »: "اخلالصي"أهـ وًمػظ . (254)شكؼش ظموشمؿ وهق همػم مستبلم

 "احلؾقي"أهـ قمزا ذم . (255)شمستقرة سمثقوسمف، ويمذا ًمق يمون قمغم ظمومتف وهق يصكم ٓ سملس سمف; ُٕنو

                                                        

 (.:5ص )يمراهقي رم اًمقضق ويمقػقوت اًمصالة،  اًمؼـقي اعمـقي، يمتوب اًمؽراهقي، سموب  (:24)

 [278/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، يمتوب اًمصالة،   (251)

 .اًمشقخ اإلموم أمحد رضو ظمون اًمؼودرى احلـػك رىض اهلل قمـف: اعمراد سمف  (252)

 [   45/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (253)

 [   :3/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (254)

 [   69/ 2]ظمالصي اًمػتووى،يمتوب اًمصالة، سموب اجلـس ومقام يؽره رم اًمصالة،   (255)
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 "اعمحقط"حتً ىمقل : وملطمسـ وىمول "اًمبحر"مًعو وومرق ذم  "اخلالصي"و "ًمؾؿحقط"اًمعبورة إومم 

 أهـ(256) .وهق يػقد أن اعمستبلم ذم اخلوشمؿ شمؽره اًمصالة معف

ؾ ًمعؾ اخلوشمؿ ٓ حيتؿؾ إٓ إيوه ومؼقل اًمعودة أن اخلوشمؿ ٓ يؽقن قمؾقفو إٓ همػم مستبلم سم: أقول

: "اًمبحر"ذم : ًمبقون اًمعؾي اجلومعي سملم كؼش اخلوشمؿ واعمستقر ىمول شوهق همػم مستبلم» "اعمحقط"

ويػقد أكف ٓ يؽره أن يصكم ومعف سة، أو يمقس، ومقف دكوكػم، أو دراهؿ، ومقفو صقر صغور »

ي ذم اًمصغور همـك قمـ اًمتعؾقؾ سموٓؾمتتور، سملن قمدم اًمؽراه» "اًمـفر"أهـ واقمؽمضف ذم .(257)شٓؾمتتورهو

سمؾ مؼتضوه صمبقهتو إذا يموكً مـؽشػي، وؾمقل،ي أُنو ٓ شمؽره اًمصالة، ًمؽـ يؽره يمراهي شمـزيف ضمعؾ 

مؼًرا  "اعمـحي"أهـ كؼؾف ذم . (258)شاًمصقرة ذم اًمبقً خلؼم أن اعمالئؽي ٓ شمدظمؾ سمقتًو ومقف يمؾى أو صقرة

 .قمؾقف

اًمصغور وىمع ووموىًمو; ومنن اعمعفقد ذم اًمدراهؿ واًمدكوكػم هل ويملن زيودة : وهق يمام ىمول: أقول

أيًضو يمام مر شمٍمحيف  شًمؽـ مو ىمد قمؾؿً أن اًمصغور ٓ شمؽره ذم اًمبقً»: ذم ىمقًمفش ًمؽـ»اًمصغور، 

وىمد شمضوومروا قمغم كؼؾ آصمور ومقفو قمـ اًمصحوسمي ريض اهلل شمعومم قمـفؿ، وىمد ىمدمـو قمـ  "اًمػتح"قمـ 

ومؼقد سمال  .اًمخ ...شوك اًمصقرة قمغم ؾمبقؾ اًمتعظقؿ فموهًرا مؽروهأن إمس» "اإلموم ومخر اإلؾمالم"

ويػقد أكف ًمق يمون ومقق »: "اًمبحر"فموهر ومغػمه ٓ يقرث يمراهي ٓ ذم اًمصالة وٓ ذم اإلمسوك ىمول

اًمثقب اًمذي ومقف صقرة صمقب ؾموشمر ًمف ٓ يؽره أن يصكم ومقف ٓؾمتتورهو سموًمثقب أظمر واهلل شمعومم 

 أهـ.(259)شؾمبحوكف أقمؾؿ

وٓ ىمرة قملم ومقف عمـ يؿسؽ اًمتصووير ذم صـدوىمف ًمؾـظر ومقف متك ؿموء ومنُنو وإن يموكً : أقول

مستقرة مو دامً ذم اًمصـدوق ًمؽـف يػتحف وخيرضمفو ومتظفر ومقل،ي اًمتحريؿ واإلمسوك ٕمر ممـقع 

ممـقع يمؿـ أمسؽ امرأة ًمقػجر هبو ومفق ذم إصمؿ اًمػجقر طملم ٓ يػجر ٕن إقمامل سموًمـقوت كسلل اهلل 

ًمسالمي، سمؾ ًمق أمسؽفو ومل يؼصد اًمـظر ومقفو متك ؿموء يمون ومقف طمػظ مو ومقف اًمػسود، ومؽون يمنمسوك ا

                                                        

 [   :3/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (256)

 [   :3/ 3]اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،  اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب  (257)

 [38/ 3]مـحي اخلوًمؼ قمغم سمحر اًمرائؼ، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة،  (258)

 [   :3/ 3]اًمبحر اًمرائؼ،يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (259)
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ًمق أمسؽ ؿمقئًو مـ هذه »":ومتوواه"آًمي اًمؾفق عمـ ٓ يرضب، ىمول اإلموم إضمؾ ىمويض ظمون ذم 

اعمعوزف واعمالهل يؽره ويلصمؿ وإن يمون ٓ يستعؿؾفو، ٕن إمسوك هذه إؿمقوء يؽقن ًمؾفق 

 أهـ. (:25)شقمودة

وإن  كنيادرشـٓ سملس إذا يمون صقر اًمؼؿر واًمشؿس واًمـجقم واًمشجر سملم يدي اعمصكم ٕن  (8

وًمق يمون معبًدا ًمؾؼؿـر  (261)"معبد ؾمقمـوت"و. قمبدوا هذه إؿمقوء ًمؽـفؿ ٓ يعبدون صقرهو

وًمؽـف يمون ومقف وصمـ طمسبقه صقرة روطموكقي ًمؾؼؿر ومل يؽـ صقرة ؿمؽؾ هالزم أو ىمؿـري أو 

 .سمدري

قمبد اًمشؿس واًمؼؿر واًمؽقايمى : إن ىمقؾ»: "اًمدرايي ذح اهلدايي"قمـ  "رد اعمحتور" ذم

 أهـ (262).شواًمشجرة اخلرضاء ىمؾـو قمبد قمقـف ٓ متثوًمف

وًمق يمون »إذ ىمول مو قمبد مـ دون اهلل  "اعمرىموة"ذم  "اًمؼوري"وسمف فمفر سمطالن مو سمحٌ : أقول

أهـ وهق مو شمرى سمحٌ همريى ؾموىمط . (263)شمـ اجلامدات يموًمشؿس واًمؼؿر يـبغل أن حيرم شمصقيره

ٓ دًمقؾ قمؾقف، وٓ أصمر ًمف ذم يمالم إئؿي، سمؾ خموًمػ إلـمالىموت مجقع يمتى اعمذهى متقًكو وذوطًمو 

ومعغم هذا يـبغل أن يؽره اؾمتؼبول قملم  »":اًمعالمي اًمؽويمل"صمؿ ىمول . هذا. وومتووى، واهلل اعمقومؼ

 أهـ. (264)شسمخالف مو ًمق صقرهو واؾمتؼبؾ صقرهتو أي ُٕنو قملم مو قمبد: ىمول اًمشومل. هذه إؿمقوء

وموعمسوومرون ذم اًمؼػور واًمبحور رسمام ٓ جيدون مؾجل مـ  ،شمػريع قمجقى وسمحٌ همريى: أقول

وٓ حمقد هلؿ قمـ اؾمتؼبول  ،أو ذم اًمعشوء ،أو ذم اعمغرب ،واًمؼؿر ومقفو ،اؾمتؼبول اًمشؿس ذم اًمعٍم

سمؾ  ،واًمريوض قمـ اؾمتؼبول ؿمجرة ظمرضاء !وأيـ هيرب اعمصكم ذم اًمغقوض ،اًمؽقايمى ذم اًمعشوء

قمـ  "أسمق داود"و "اإلموم أمحد"وروى  ،ومقؾجل قمؾقفو سمحؽؿ اًمنمع ،رسمام ٓ جيد ًمف ؾمؽمة همػمهو

مو رأيً رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صغم إمم : ىمول -ريض اهلل شمعومم قمـف- "اعمؼداد سمـ إؾمقد"

                                                        

 [   548/ 5]إًمخ،  ...قح واًمتسؾقؿومتووى ىموىض ظمون، يمتوب احلظر واإلسموطمي، ومصؾ رم اًمتسب (:25)

 .أكف حيل وُيؿقً ونيعتؼد قايموك ـاًمذي :معبد اهلـدوس (261)

 [   547/ 2]رد اعمحتور، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،   (262)

 [  348/ 9]مرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح، يمتوب اًمؾبوس، سموب اًمتصووير،  (263)

 [   547/ 2]حقاًمي معراج اًمدرايي، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،  رد اعمحتور، سم (264)
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صمؿ . (265)شٕيؿـ وإيورس، وٓ يصؿد ًمف صؿداقمؿقد، وٓ قمقد، وٓ ؿمجرة إٓ ضمعؾف قمغم طموضمبف ا

إكام ُنك قمـ اًمصالة طملم شمنمق اًمشؿس وطملم شمستقي وطملم  صذ اهلل تعاىل علوه وسلمإن اًمـبل 

شمتدمم ًمؾغروب ومل يؼقده سمؽقُنو ىمبوًمي اعمصكم، سمؾ أيـو يموكً وًمق وراء فمفره وًمق ذم همقؿ همؾقظ وقمؾؾف 

لُنو قمبدت مـ دون اًمرمحـ واًمؼؿر واًمـجقم شمغـل قمـ سملُنو شمؽقن إذ ذاك سملم ىمرين اًمشقطون ٓ سم

إذا صغم » :ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل  :قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل شمعومم قمـفام ىمول "ومأليب داود"اًمسؽمة 

أطمديمؿ إمم همػم ؾمؽمة ومنكف يؼطع صالشمف اًمؽؾى واحلامر واخلـزير واًمقفقد واعمجقد واعمرأة وجيزي 

 (267)شيؽػقؽ إذا يموكقا مـؽ ىمدر رمقي» "ًمؾطحووي"و (266)شقمـف إذا مروا سملم يديف قمغم ىمذومي سمحجر

إن يموكً اًمؼبقر وراء اعمصكم ٓ يؽره ومنكف إن يمون سمقـف وسملم اًمؼؼم » "اًمتتورظموكقي"قمـ  "اهلـديي"وذم 

  أهـ. (268)شمؼدار مو ًمق يمون ذم اًمصالة ويؿر إكسون ٓ يؽره ومففـو أيًضو ٓ يؽره

ؿمخًصو مـ اًمشجر يستؾزم يمراهي آؾمتؼبول إمم ذًمؽ  يمقُنؿ قمبدوا كققًمو أو: فيقولأمو اًمشجر 

اًمـقع أو اًمشخص سمخصقصف ٓ إمم يمؾ ؿمجرة وًمقس ذًمؽ مثؾ اًمتؿثول ومنن احلؽؿ متعؾؼ سمـػسف 

مـ دون كظر إمم يمقكف صقرة مو قمبدوه أوًٓ يمام ؾمقل،ي حتؼقؼف إن ؿموء اهلل شمعومم سمخالف إقمقون ومال 

وضمف قمبد أٓ شمرى إمم مو مر مـ اًمػرق سملم شمـقر ومقف كور يعتؼم ومقفو اجلـس سمؾ ظمصقص مو قمبد قمغم 

يمون يستؽم ذم صالشمف سمراطمؾتف ومل يؿـعف قمـ ذًمؽ  ^أوٓ شمرى أن اًمـبل . وسملم ؿمؿس ورساج

. يمقُنو مـ ضمـس احلققان اًمذي يعبد مـف اعمنميمقن كقع اًمبؼر وقمبدوا ؿمخص قمجؾ اًمسومري

يمون يعرض راطمؾتف ومقصكم  ^أن اًمـبل » قمـ اسمـ قمؿر ريض اهلل شمعومم قمـفام "اًمشقخون"أظمرج 

أهـ .(   )شإن اؾمتؽم سمظفر ضموًمس يمون ؾمؽمة ويمذا اًمداسمي واظمتؾػقا ذم اًمؼوئؿ»: "اًمػتح"وذم  (   )شإًمقفو

                                                        

، واسمقداود رم ؾمــف، يمتوب اًمصالة، سموب إذا [354/ :4]34931/أظمرضمف اإلموم أمحد رم مسـده، اًمرىمؿ  (265)

 [352/ 2]7:4/صغم إمم ؾموريي أو كحقهو أيـ جيعؾفو مـف ؟، اًمررىمؿ

 [356/ 2]815ؾمــف، يمتوب اًمصالة، سموب مو يؼطع اًمصالة، اًمررىمؿ  أظمرضمف اسمقداود رم  (266)

أظمرضمف اًمطحووى ذح معوين أصمور يمتوب اًمصالة، سموب اعمرور سملم يدي اعمصكم هؾ يؼطع قمؾقف ذًمؽ   (267)

 [569/ 2]3747/ صالشمف أم ٓ ؟، اًمرىمؿ

 [218/ 2]ٓ يؽره،اًمػتووى اهلـديي يمتوب اًمصالة، اًمػصؾ اًمثوين ومقام يؽره ذم اًمصالة ومو  (268)

أظمرضمف اًمبخورى رم صحقحف، أسمقاب ؾمؽمة اعمصكم، سموب اًمصالة إمم اًمراطمؾي واًمبعػم واًمشجر واًمرطمؾ،  (269)

 [:46/ 2]613/، واعمسؾؿ رم صحقحف، يمتوب اًمصالة، سموب ؾمؽمة اعمصغم، اًمرىمؿ[2:1/ 2]596/ اًمرىمؿ



 

 

4
6 

ىموًمقا طمقؾي اًمرايمى أن يـزل ومقجعؾ اًمداسمي سمقـف وسملم اعمصكم ومتصػم » "اهلـديي قمـ اًمـفويي"وومقف وذم 

ؼرر يمراهي اؾمتؼبول ظمصقص طمققان أن ؿمجر أظمرض أهـ وموًمذي حترر سمام شم.(   )شهل ؾمؽمة ومقؿر

يعبده اعمنميمقن إن كققًمو ومـققًمو أو ؿمخًصو ومؾذًمؽ اعمشخص قمقـًو دون همػمه مـ كققمف سمنمط أن ٓ 

هذا مو فمفر زم وأرضمق أن يؽقن صقاسًمو إن ؿموء اهلل شمعومم . يؽقن سمقـف وسملم اعمصكم أيمثر ممو يمصمؿ اعمور

  .واهلل شمعومم أقمؾؿ

اعمسوئؾ أن اًمتشبف ٓسمد ًمف أن يؽقن ذًمؽ اًمٌمء مـ ضمـس مو يعبده  فمفر سمجؿقع هذه

 .اعمنميمقن

 :ومـ هفـو شمـشل أؾمئؾي قمدة: أقول

أن يؽقن قملم ذًمؽ اًمٌمء كققًمو أو ؿمخًصو يعبده ( أي اًمتشبف)أمو إقمقون ومظوهر معـوه : األول

هو ذم ٓ يؽره اىمتـوؤ رة اًمشؿس واًمؼؿرصق. اعمنميمقن، وًمؽـ ٓ يقضمد هذا اعمعـك أسمًدا ذم اًمصقرة

وطمرم . اًمبقً وٓ شمؽره اًمصالة إذا يموكً شمؾؽ اًمصقرة سملم يدي اعمصكم مع أُنام معبقدان سموـمالن

اىمتـوء صقرة يمؾ إكسون وطمققان وشمؽره اًمصالة مـ أضمؾفو مع أن اعمنميملم ٓ يعبدون يمؾ صقرة ومام 

( هذا اًمسمال)رة هفـو يرد مـشل هذا ومو شمؼدم مـ أن اًمشؿس واًمؼؿر يعبد اًمعلم مـفام ٓ اًمصق

هذا هق : إن ىمقؾ ذًمؽ اعمذيمقر ٓ روح ًمف وهذا ذو روح ىمؾـو. سموٕومم ومنكف ٓ يعبد قمقـف وٓ صقرشمف

. اًمسمال إذا يمون اعمدار قمغم اًمعبودة ومصقرة اعمعبقد اًمبوـمؾ يمقػ ٓ شمؽقن ممـققمي ومقضمبي ًمؾؽراهي

 .وعموذا حيرم صقرة ذي روح همػم معبقد ويقضمى اًمؽراهي

اؾمتثـك مؼطقع اًمرأس وممحق اًمقضمف، ٕكف ٓ يعبد وفموهر أن هذا اًمـػل ًمقس كػل  :لثاينا

إمؽون طمقٌ ٓ يستبعد مـ وىموطمي اعمنميملم قمبودة رء ومضالً أن يؽقن مستحقالً إذ أُنؿ يعبدون 

 .واًمػرج ومام يؿـعفؿ مـ قمبودة صقرة شمشؿؾ معفام سمؼقي اًمبدن وإن اكعدم اًمرأس( اًمذيمر)اًمبذر 

 "شمبقلم احلؼوئؼ"راد كػل اًمعودة إذ ًمقس دأهبؿ قمبودة ضمسؿ سمدون اًمرأس وىمد مر مـ سمؾ اعم

 .(272)شُٕنو ٓ شمعبد سمدون اًمرأس قمودة»: مو كصف "اًمبحر اًمرائؼ"و

                                                                                                                                                               

 [517/ 2]ذح ومتح اًمؼدير  (:26)

 [517/ 2]ذح ومتح اًمؼدير  (271)

، اًمبحر اًمرائؼ، يمتوب [277/ 2]شمبقلم احلؼوئؼ، يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو، (272) 
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إذ  ؟أن شمقضمف ؾممال واضح أكف مل مل دمز صقرة ىمطعً أـمراومفو إرسمعي مـ اًمقديـ واًمرضمؾلم

تقضمف كػس هذا اًمسمال ومقام إذا حمل احلوضمبون واًمعقـون ًمقس مـ دأهبؿ قمبودة مثؾ هذه اعمضغي سمؾ ي

ٕن يمقن ذًمؽ معبقًدا هلؿ قمودة ذم حمؾ اعمـع إن ىمؾتؿ ٓ شمبؼك احلقوة سمدون اًمرأس واًمقضمف ومتؽـ 

 (.ؾمقى اًمقضمف واًمرأس)احلقوة سمدون ؾموئر إقمضوء 

قوة ٕن أصؾ مـوط وإكام أظمذوا احل. ىمؾـو إذا يمون اعمدار قمغم احلقوة دون قمودة اًمعبودة هذا ظمؾػ

مـػل سمدون احلقوة ٓ ٕن احلقوة أصؾ اعمـوط طمتك ًمق يموكً احلقوة ( أي يمقن اًمصقرة شمعبد قمودة)اعمـع 

 .صموسمتًو وإن اكتػك يمقُنو معبقدة قمودة( سموعمـع)سموىمقي اؾمتؿر احلؽؿ 

ذم  أي اقمتؼموا احلقوة)ومرىمقا سملم مؼطقع اًمرأس وسملم مؼطقع إـمراف سموعمقت واحلقوة : الثالث

ومام اًمػرق سملم اًمصقرة اًمصغػمة وسملم اعمؼطققمي ( مؼطقع اًمرأس ومل يعتؼموهو ذم مؼطقع إـمراف

إـمراف؟ يمؾتومهو ىموسمؾتون ًمؾحقوة ويمؾتومهو ٓ شمعبدان قمودة، سمؾ عموذا صؾحً اًمصقرة اًمؽبػمة 

سمؼدر يمذا اًمتغػم اخلورضمل ( ذم اًمصقرة اًمؽبػمة)سمؿجرد يمقُنو مستقرة أومود ( مـ اعمـع)ًمالؾمتثـوء 

طمقٌ شمبدًمً هقئي واطمدة ومل يػد هذا اًمتغػم اًمعظقؿ مـ ىمطع إرسمع مـ اًمقديـ واًمرضمؾلم مـ 

 .وىمطع إيدي وإرضمؾ سيح إهوكي. إصؾ مع أن اًمسؽم حيتؿؾ إيمرام اًمصقرة أيًضو

مو اًمػرق طمقٌ حيرم اىمتـوء صقرة زيد وؿموة مثالً ذم اًمبقً سمغػم إهوكي : الرابع( السًال)

وٓ حيرم اىمتـوء سمؼرة ذم اًمبقً سمغػم إهوكي وهل . يمقن ٓ يعبدون زيًدا وٓ ؿموة وٓ صقرشمقفامواعمنم

 .معبقدة سموـمؾي هلؿ وقمؼؾفو ًمقس ًمإلهوكي سمؾ حلػظفو ويمؿ مـ سمؼرة وصمقر يؼتـك همػم معؼقد

 .إن ىمؾتؿ اىمتـوء اًمبؼرة مـ أضمؾ اًمؾبـ وٓ همرض صحقح ذم اىمتـوء اًمصقرة

أرسمع مراشمى اًمرضورة، واحلوضمي، واعمـػعي، واًمزيـي، إن يموكً اًمػرض اًمصحقح قمغم  :قلنا

. إذا ومفذا أيًضو مل يؽـ سمدون همرض. اًمبؼرة ذم مرشمبي صموًمثي وموًمـوس يؼذومقن اًمصقرة ذم درضمي راسمعي

ومع هذا حتتؿؾ أهمراض أظمرى ذم اًمصقرة مثالً صقرة معريمي ضمفود همؾى اهلل قمز وضمؾ ومقفو 

زة اعمسؾؿلم وذًمي اًمؽػرة متؿثؾي ويؽقن ذيمًرا ًمـعؿي اهلل اعمسؾؿلم قمغم اًمؽػرة طمقٌ شمؽماءى قم

ؾمبحوكف وشمعومم ويـشل رهمبي ًمبذل اعمفٍ مـ أضمؾ اًمديـ يمام سمذل همٓء اًمعبود إمم همػم ذًمؽ مـ 

                                                                                                                                                               

 [41/ 3]اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة ومو يؽره ومقفو،
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 .اعمصوًمح

( إهمراض اعمذيمقرة)مـ أضمؾ هذه اًمثالصمي ( صقرة معريمي ضمفود: أي)وهل حمرم اىمتـوءهو 

وشمـطبؼ قمؾقف يمؾ . عـك ويعتؼم مـوط يرشمػع سمف يمؾ هذه إؾمئؾيأيًضو ومقضمى أن يمظمذ ذم اًمصقرة م

 .مـًعو وإسموطمي اعمسوئؾ

ًمقس مـوط اعمـع هـو قمبودة اًمصقرة وٓ قمبودة ذي اًمصقرة وٓ كققًمو وٓ : فيقول وباهلل التوفوق

 ٓ شمرشمػع شمؾؽ إؾمئؾي. ضمـًسو ىمريبًو ًمف وٓ يمقُنو سمحوًمي ًمق يمون ذو اًمصقرة قمغم ذًمؽ احلوًمي ًمعوش

يمقن اًمصقرة ذم معـك اًمقصمـ يمام ( ًمؾؿـع)سمؾ اعمـوط . وٓ شمؾتئؿ اًمػروع قمغم رء مـ هذه اًمقضمقه

 (273)شومؾقس هلو طمؽؿ اًمقصمـ ومال يؽره ذم اًمبقً»طمقٌ ىمول يمام شمؼدم  "اًمػتح"ذم  "اعمحؼؼ"أؿمور إًمقف 

صقرة طمققاكقي  وًمذًمؽ ظمصً اًمصقرة احلققاكقي، ٕن صقرة همػم احلققان ًمقسً سمقصمـ واًمقصمـ

وهوة خلؾؼ اهلل طمتك شمؽقن مرآة مالطمظي ًمذي اًمصقرة وٓ ؿمؽ أن يمؾ صقرة طمققاكقي شمصـع معـ

مستخرضمي مـ ضمفوز )جمسؿي يموكً أو مسطحي قمغم صمقب أو مرؾمقمي سموًمقد قمغم ىمرـموس أو قمؽسقي 

مـدرج ذم هذا اعمعـك وموًمؽؾ ذم معـك اًمقصمـ واًمقصمـ مبغقض هلل ومؽؾ مو يمون ذم معـك ( اًمتصقير

قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم وهبذا  إهوكي طمرام ومقضمى ًمـػقر اعمالئؽي اًمؽرامذم اًمبقً سمغػم  اًمقصمـ شمريمف

 .يمؾ إؾمئؾي اكحؾً سمحؿد اهللاًمؼدر 

صقرة اًمؽقيمى ًمقسً صقرة طمققاكقي طمتك شمؽقن ذم معـك اًمقصمـ وصقرة يمؾ إكسون وطمققان 

سمال إول اًمتـقر ًمقس ذم معـك اًمقصمـ ومفل مبغقضي ًمرب اًمعزة، اكحؾ اًم وإن مل يعبدهو اعمنميمقن

صقرة طمققاكقي أصالً واًمبؼرة طمققان وًمؽـفو خمؾقىمي ًمرب اًمعزة ٓ أُنو صقرة ضمعؾً مضوهوة خلؾؼ 

 . ومتؽقن مبغقضي هلل ومفذا أيًضو ًمقسً ذم معـك اًمقصمـ مرآة ًمؾؿالطمظياهلل طمتك شمؽقن 

 .اكحؾ اًمسمال اًمراسمع

 إمريـ قمغم اًمقضمف ومنن ومؼدت صقرة طمققاكقي ويمقُنو مرآة ًمؾؿالطمظي مدار يمال صمؿ إـمالق

شمؼدم ذم هذا ىمقل أملم اًمقطمل ضمؼمئقؾ قمؾقف اًمصالة . ٓ يؼول هلو صقرة طمققاكقي( صقرة اًمقضمف)

                                                        

 [526/ 2]ذح ومتح اًمؼدير (273) 
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 . (274)شومقؼطع ومقصػم يمفقئي اًمشجر»واًمسالم 

 . (275)شأن اًمصقرة اًمرأس ومام قمدم اًمرأس ومؾقس سمصقرة»قمـ أيب هريرة : واًمؼقل اًمثوين

 . (276)شإذا يمون رأس اًمصقرة مؼطققًمو ومؾقس سمتؿثول»: قمظؿشمؼدم ىمقل اإلموم إ: واًمثوًمٌ

إذا ىموشمؾ أطمديمؿ أظموه ومؾقجتـى اًمقضمف ومنن اهلل ظمؾؼ آدم » :^أدل دًمقؾ قمغم هذا ىمقًمف : واًمراسمع

طمؽك اًمـقوي ذم ذطمف صمالصمي . (277)رواه مسؾؿ قمـ أيب هريرة ريض اهلل شمعومم قمـف شقمغم صقرشمف

﴿َىاَقُة  :شمعومم يمؼقًمف واظمتصوص شمنميػ اضوومي اعمراد يؽقن» :أمثؾفو وأقمدهلو وأصحفو وأمجؾفو

 أهـ. (279)«وكظوئره اهلل سمقً اًمؽعبي ذم يؼول ويمام ،(   )اهللهِ﴾

ودوران يمقُنو مرآة ًمؾؿالطمظي قمغم اًمقضمف وضمقًدا  ىمٍم شمؽريؿ اًمصقرة قمغم جمرد شمعظقؿ اًمقضمف

ضمف وؾموئر اًمبدن مستقر سموًمثقوب إكام حتصؾ اعمعرومي سموًمقضمف ًمق رأى اًمرضمؾ اًمق. وقمدًمو فموهر كػسف

وًمذًمؽ ًمق . وًمق رأى ؾموئر اًمبدن( إين أقمرومف)يؼقل إين أقمرومف وًمق مل ير اًمقضمف ٓ يسقغ ًمف أن يؼقل 

يمشػً اعمرأة قمـ وضمففو ًمؾشفقد وىموًمً أكو ًمقغم سمـً زيد وأىمرت سمٌمء أو قمؼدت ضموز ًمؾشفقد أن 

صالً ُٕنؿ طمصؾً هلؿ اعمعرومي سمرؤيي يشفدوا سمف وٓ طموضمي هلؿ ـمقل احلقوة إمم ؿمفقد اعمعرومي أ

وإن مل شمؽشػ هلؿ قمـ وضمففو مو  –وضمففو ويؿؽـفؿ أن يؼقًمقا هذه هل اعمرأة اًمتل أىمرت سملم أيديـو 

سملن ومالكي أىمرت سمؽذا سمؾ يممرون أن  –طمتك سمعد ؿمفودة ؿمفقد اعمعرومي أيًضو  –أمؽـفؿ أن يشفدوا 

 .ًمشفقد ؿمفدوا قمـدكو أُنو ومالكييؼقًمقا إن امرأة أىمرت أمومـو سمؽذا وومالن وومالن ا

 :"اهلـديي"ذم 

ًمق يمشػً امرأة وضمففو وىموًمً أكو ومالكي سمـً ومالن ٓ حيتوضمقن إمم ؿمفقد اعمعرومي ومنن موشمً »

                                                        

 .ؾمبؼ خترجيف(274) 

 .ؾمبؼ خترجيف(275) 

 .ؾمبؼ خترجيف(276) 

/ صؾي وأداب، سموب اًمـفل قمـ رضب اًمقضمف، اًمرىمؿأظمرضمف اعمسؾؿ رم صحقحف، يمتوب اًمؼم واًم(277) 

 سموب اًمـفل قمـ رضب اًمقضمف[ 3127/ 5]3723

 [277/ 27]ذح اًمـقوي قمغم مسؾؿ، يمتوب اًمؼم واًمصؾي وأداب، سموب اًمـفل قمـ رضب اًمقضمف، (278) 

 [75: هقد](279) 
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حيتوضمقن إمم ؿموهديـ يشفدان أُنو يموكً ومالكي سمـً ومالن وإذا مل شمسػر وضمففو وؿمفد ؿموهدان أُنو 

عـل قمغم إىمرار ومالكي أمو جيقز أن يشفدا أن امرأة أىمرت ومالكي سمـً ومالن مل حيؾ هلام أن يشفدا سمذًمؽ ي

 .(:27)شسمؽذا وؿمفد قمـدكو ؿموهدان أُنو ومالكي سمـً ومالن هؽذا ذم اعمؾتؼط

ؾ اًمشفودة قمغم اعمرأة إذا يموكً اظمتؾػ اعمشويخ ذم ضمقاز حتؿ»: "اًمػتووى اًمظفػميي"وومقفو قمـ  

وسمعض مشوخيـو شمقؾمعقا ذم  ،وضمففو ؼبي سمعض مشوخيـو ىموًمقا ٓ يصح اًمتحؿؾ قمؾقفو سمدون رؤييتـم

هذا وىموًمقا يصح قمـد اًمتعريػ وشمعريػ اًمقاطمد يؽػل واعمثـك أطمقط وإمم هذا مول اًمشقخ اإلموم 

اعمعروف سمجقاهر زاده وإمم اًمؼقل إول مول اًمشقخ اإلموم ؿمؿس اإلؾمالم إوزضمـدي واًمشقخ 

قمغم أكف جيقز اًمـظر إمم وضمففو  اإلموم فمفػم اًمديـ ورضب مـ اعمعؼقل يدل قمغم هذا ومنكو أمجعـو

 أهـ .(281)شًمتحؿؾ اًمشفودة

ومؼد أمجعقا قمغم طمصقل اعمعرومي سمرؤيي اًمقضمف طمتك ضموز اًمتحؿؾ إمجوقًمو وقمغم قمدمفو  :قلت

طمتك مل جيز اًمتحؿؾ قمـد ىمقم أصالً واطمتقٍ إمم ( قمغم قمدم اعمعرومي سمعدم رؤيي اًمقضمف: أي. )سمعدمفو

 .اًمتعريػ قمـد آظمريـ

إذا أرادوا اختوذ صقرة ًمتذيمور أطمد ًمـ يرضقهو سمدون اًمقضمف . اًمصقرة ٓطمظقا مؼوصد أهؾ

وًمـ يعدوهو مػقدة عمؼصقدهؿ وإن يموكً صقرة ؾموئر اًمبدن ويمثػًما مو يؼتـعقن سمصقرة كصػ 

اًمؼومي سمؾ وصقرة اًمصدر سمؾ وجمرد اًمقضمف وحيسبقُنو شمؽػل سمؿؼصقدهؿ يمام ضمرت سمف قمودة 

شمشفد سملن اختوذهو إكام وكػس هذه اًمصقرة اعمسئقل قمـفو اعمصقريـ ويمام هق فموهر مـ صقر اًمعؿؾي 

وصمبً سموًمبداهي أن اًمقضمف هق اًمذي جيعؾ اًمصقرة ذم  يمون ًمؾتذيمور واىمتـعقا ومقفو سمـصػ اًمصدر

معـك اًمقصمـ وجمرد اًمقضمف هق اًمذي يؽػل ذم اإلومودة هلذا اعمعـك وموعمراد سمجـس مو يعبد يمقن اًمصقرة 

صقرة معبقدة ًمؾؿنميملم وٓ ذو اًمصقرة وٓ يموكً اًمصقرة قمغم ذم معـك اًمقصمـ وإن مل يؽـ كػس اًم

وإكام اعمطؾقب هـو أن شمؽقن اًمصقرة . طموًمي يؾتزمفو اعمنميمقن قمودة ذم اًمعبودة، ٕن يمؾ هذه زوائد

                                                        

 4]ائفو وآمتـوع قمـ ذًمؽ،يمتوب اًمشفودات، اًمبوب اًمثوين ذم سمقون حتؿؾ اًمشفودة وطمد أد: اًمػتووى اهلـديي(:27) 

/564] 

يمتوب اًمشفودات، اًمبوب اًمثوين ذم سمقون حتؿؾ اًمشفودة وطمد أدائفو وآمتـوع قمـ ذًمؽ، : اًمػتووى اهلـديي(281) 

[4 /563] 
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هو ذم ًمصقر ذم معـك اًمقصمـ ىمطًعو واىمتـوؤمرآة ًمصقر طمققاكقي وإكو مدارهو قمغم اًمقضمف ومؽؾ هذه ا

صبفو وشمعؾقؼفو مقضققمي ذم اإلـمورات قمغم اجلدار وكؼشفو قمغم ؾمؽم أو اًمبقً قمغم وضمف اًمتعظقؿ وك

ضمدار أو رء يعؾق وإن يموكً سمؼدر كصػ اًمؼومي أو يمون ومقفو اًمقضمف ومؼط أو شمعؾقؼ وضمف إكسون أو 

قمغم مقضع اًمقد ( ـمقيؼ)طمققان قمغم اًمؽتقػي أو ؾمـود اجلدار أو رؾمؿ وضمف قمغم أكبقسمي موء أو مؼبض 

عصو أو إمسوك رء كحقه واؾمتعامًمف يمؾ ذًمؽ طمرام وممـقع ويؿـع دظمقل مـ اًم( اجلزء إقمغم)

اعمالئؽي قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم واًمصالة ذم ذًمؽ اعمؽون مؽروهي سمقؼلم صمؿ إن وضمد اًمتشبف اخلوص 

هؾ يستطقع أطمد أن . مع هذا يملن شمؽقن أموم اعمصكم يمرهً اًمصالة يمراهي حتريؿ ووضمبً إقمودهتو

ودة اًمصقرة وٓ خموًمػي ًمؾنمع اعمطفر ومقام إذا صغم أموم مرآة يمبػمة مـصقسمي يؼقل إكف ٓ مشوهبي ًمعب

شمبؾغ ىمومي إكسون ومقفو مثؾ هذه اًمصقر اًمؽبور ًمإلكسون واحلققان طموؿمو ويمال ٓ يستطقع أطمد أن 

يؼقل هذا ومثبً أن اًمصقاب مع قمومي اًمؽتى ًمألئؿي اًمتل ايمتػك ومقفو سمؼطع اًمرأس أو حمق اًمقضمف 

قمضوء قمغم اًمقضمف واًمرأس ًمقس مـؼقًٓ ذم اًمروايي وٓ مؼبقًٓ ذم اًمدرايي ٓ ضمرم مل وىمقوس ؾموئر إ

سموىمقًو  ومـع مؼطقع إـمراف إذا يمون اًمقضمف. يتلت اعمـع ذم مؼطقع اًمرأس إذ مل يبؼ ذم معـك اًمقصمـ

 .اىحل السًال الثاين. ٕكف ٓ يزال ذم معـك اًمقصمـ

ً مرآة ًمؾؿالطمظي ُٕنو كػسفو ًمقسً حتً وصقرة صغػمة سمحقٌ ٓ شمتؿقز قمـد اًمـظر ًمقس

اعمالطمظي يمذًمؽ اعمستقر، ٕكف مـ اعمالطمظي مفجقر ويمقُنو مرآة ًمؾؿالطمظي أسمعد وٓسمد ًمؽقُنو ذم 

معـك اًمقصمـ أن شمؽقن مرآة اعمالطمظي ٕن اعمنميملم إكام يتخذون إوصمون ًمتؽقن مرآة عمالطمظي آهلتفؿ 

 .ال الثالثاىحل السً. اًمبوـمؾي وومؼد هذا اعمعـك هفـو

وهلل احلؿد محًدا ـمقبًو مبوريًمو ومقف يمام حيى رسمـو ويرىض وصغم اهلل شمعومم قمغم ؾمقدكو ومقٓكو حمؿد 

وآًمف وصحبف أسمًدا هؽذا يـبغل اًمتحؼقؼ واهلل شمعومم وزم اًمتقومقؼ وىمد يمون خيتؾٍ ذم ىمؾبل اًمؽالم قمؾقف 

 .اعمقمم ؾمبحوكف وشمعومم وًمف احلؿد ن يورسهذا أوامـذ زمون ويمـً أرضمق أن يػتح اهلل شمعومم سموحلؼ ومف

ذم اختوذ اًمرأس وكؼؾف  "اعمحقط"قمـ  "اًمؼفستوين"وسمف اكػصؾ وهلل احلؿد ظمالف كؼؾف : أقول

 . ومل يذيمروا ومقف شمرضمقًحو ومثبً سمحؿد اهلل شمعومم شمرضمقح اعمـع "رد اعمحتور"قمـف ذم 

: سمعده سملؾمطر "ًمؼفستوينا"صمؿ ٓ يذهبـ قمـؽ أن اعمراد سموٓختوذ آىمتـوء يمام ذم ىمقل  :أقول
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، أمو اصطـوقمف (283)شٓ يؽره اختوذهو إن صغرت»: صمؿ ىمقًمف سمعده (282)شيؽره اختوذ اًمصقر ذم اًمبققت»

ومال جيقز سمحول وإن سح قمؾامؤكو سمجقاز اختوذ إكػ واًمسـ واإلصبع مـ ومضؾي عمؼطققمفو ومنن 

 .قمـ قموىمؾ واهلل شمعومم أقمؾؿاًمػرق سملم مو ذيمروا وسملم اختوذ اًمرأس ممو ٓ خيػك قمغم سمؾقد ومضالً 

 :فائدة

 :هـو أرسمع صقر. جيى اًمتـبف هلو وكؽتي أظمرى سمديعي –: وسموهلل اًمتقومقؼ – أقول

آؾمتفوكي سموًمصقرة يملن شمؽقن سمحول شمقـمل ويؿشقن قمؾقفو ويضعقن قمؾقفو اًمؼدم هذا  :األوىل

صطـوع وإمر سمف يمام أي اختوذ اًمصقرة مفوكي مبوح وٓ يؿـع مثؾ هذه اًمصقر اعمالئؽي وإن طمرم آ

 .ذم احلؾقي واًمبحر وهمػممهو

اختوذ رء ومقف صقرة سمغػم إهوكي وًمؽـ شمرك اإلهوكي ٓ يؽقن ٕضمؾ اًمصقرة، سمؾ  :والثاىوة

سمسبى آظمر يملن حيتػظ سموًمروسمقي وٓ يؾؼقفو قمغم إرض ٕن ذًمؽ ًمقس ًمؾصقرة وًمؽـف مـ أضمؾ 

يمذًمؽ قمغم وضمف احلػظ هذا مبوح حلول ( اًمروسمقي)اعمول ًمق مل شمؽـ اًمصقرة ذم اًمـؼد أمسؽً 

. وهمػم ذات صقرة ًمقسً سمرائجي. اًمروسمقي( إمسوك)ويمون ٓ يؼصد شمؽريؿ اًمصقرة ذم  –اًمرضورة 

يمذًمؽ اًمصقر ذم دمغي وـمقاسمع  شواًمرضورات شمبقح اعمحظقرات». وإن حمقً اًمصقرة مـفو مل شمؼبؾ

وضعً قمغم إرض يموٕذذم  فو ًمؾؼوئؿ إذاصغػمة سمحقٌ ٓ شمبدو شمػوصقؾ أقمضوئ سمريد إن يموكً

طمقٌ يبوح إمسويمف يمذًمؽ، ٕن صقره صغور أمو إمسوك أؿمقوء ذات صقر، سمدون ( اًمديـور اهلـدي)

( شمرك اإلهوكي)اًمرضورة ومؿـدرج ذم اًمؽراهي، وإن يمون ومقفو شمرك اإلهوكي مؽـ وضمف آظمر وًمؽـ ًمزم 

وذم  (284)شكحـ أمركو سمنهوكتفو»: وييىمد شمؼدم مـ اًمعـ –سموًمـسبي إمم اًمصقرة أيًضو وىمد أمركو سمنهوكتفو 

شمرك اإلهوكي شمرك ًمألمر وٓ رضورة ضموًمبي ًمؾحؽؿ سموإلسموطمي وموًمصقر ذم اًمسؽلم وهمػمهو مـدرضمي ذم 

كػس هذا احلؽؿ وًمؽـفو إن يموكً يمبػمة يؿحقهو أو يؾصؼ يموهمدة وهمػمهو وإٓ شمؽره وهذا ومقام إذا 

 .صقرة وإٓ دظمؾ ذم اًمصقرة اًمثوًمثييمون ًمؾؿؼتـل طموضمي إمم ذًمؽ اًمٌمء وٓ يؽقن مؼصقده اًم

أن يؽقن شمرك اإلهوكي ٕضمؾ اًمصقرة وًمؽـ ٓ يؼصد شمعظقاًم ظموًصو ًمؾصقرة  :الصورة الثالثة

                                                        

 [2:7/ 2]يمتوب اًمصالة، ومصؾ ومقام يػسد اًمصالة،  : ضمومع اًمرمقز (282) 

 [2:6/ 2]يمتوب اًمصالة، ومصؾ ومقام يػسد اًمصالة،  : ضمومع اًمرمقز(283) 

 [473/ 2]يمتوب اًمصالة، سموب مو يػسد اًمصالة،  : اًمعـويي ذح اهلدايي قمغم هومش ومتح اًمؼدير (284) 
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يمـصى اجلفول اًمصقر قمغم اجلدران ًمؾزيـي ومنكف حيرم ويؿـع اعمالئؽي قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم طمقٌ 

وإن مل ( ـ كصبفو قمغم اجلدرانأي حتؼؼ ىمصد إيمرام اًمصقرة ذم ضؿ)ىمصدوا إيمرام كػس اًمصقرة 

 .وإن مل حيسبقهو معظؿي ومستحؼي ًمالطمؽمام( يشعروا سمف، سمؾ طمصؾ إيمرامفو سموًمػعؾ

أن ٓ يؽقن شمرك إهوكي ومحسى سمؾ يعظؿقن اًمصقرة وحيؽممقُنو ىمصًدا  :الصورة الرابعة

ويؼقمقن  وحيسبقُنو معظؿي ذم اًمديـ ويؼبؾقُنو إضمالًٓ ويضعقُنو قمغم اًمرؤوس ويؿسقُنو سموًمعققن

سملم يدهيو مؽػقوًمو أيدهيؿ، ويؿتثؾقن هلو ىمقوًمو إذا ضملء هبو، وحيـقن رؤوؾمفؿ إذا رأوهو إمم همػم ذًمؽ 

 .مـ أومعول اًمتعظقؿ

هذا أظمبٌ مـ اًمؽؾ وأؿمد طمرام ىمطًعو ويؼقـًو إمجوقًمو وأؿمد يمبػمة مؾعقكي وهل ظمؾػ سيح 

كً مؼطققمي أو صغػمة أو مستقرة قمبودة اًمقصمـ سمخطقة ٓ يستطقع مسؾؿ أن يستحؾف سمحول وإن يمو

يمؾ هذه اًمؼققد إكام يموكً مـتفقي إمم اًمصقرة اًمثوًمثي وٓ ىمقد ذم ؿمديد احلرمي ًمتعظقؿ صقرة ذي 

روح وٓ يتصقر ظمالف مسؾؿ سمؾ يؽود أن شمؽقن طمرمتفو اًمشديدة مـ رضوريوت هذه اعمؾي 

شمعومم واًمصقرة اعمذيمقرة ذم احلـقػقي وموؾمتحسوكف سمؾ اؾمتحالًمف خيشك ومقف أمر قمظقؿ واًمعقوذ سموهلل 

. اًمسمال هذه هل اًمصقرة اًمراسمعي مـ إمسويمفو قمغم وضمف اًمتؼمك وفمـ أن اًمؼميمي شمـزل سمسببفو

واختوذهو سمرزظًمو وذريعي ًمؾقصقل إمم طمرضة اًمرب قمز وضمؾ يمؾ ذًمؽ أؿمد يمبػمة ويلشمقن قمودة 

اهلل اًمسالمي وٓ طمقل ومقـبغل دمديد اإليامن سموؾمتحالهلو كسلل ( اًمتل ذيمرت)سمـػس أومعول اًمتعظقؿ 

 .وٓ ىمقة إٓ سموهلل اًمعظقؿ

اجلفؾي يزقمؿقن ؾمقد إؾمقود إموم إومراد، واهى اعمراد، سمنذن اجلقاد همقث إىمطوب وإوشمود 

. ؾمقدكو اًمغقث إقمظؿ ريض اهلل شمعومم قمـف يرىض سمػعؾتفؿ هذه طمقٌ قمظؿقا كجؾف شمعظقاًم يمذًمؽ

ويغضى قمؾقفو ريض اهلل شمعومم قمـف ورزق اهلل  مع أن طمرضشمف يؽقن أول مـ يسخط هذه اًمػعؾي

 .اعمسؾؿلم اهلدايي وآؾمتؼومي آملم

وإذ ىمد ظمرضمً اًمعجوًمي ذم صقرة رؾموًمي ويمون شمرصقػفو ذم اًمـصػ إول مـ ؿمفر اًمـقر 

ش قمطويو اًمؼدير ذم طمؽؿ اًمتصقير»هـ كوؾمى أن أؾمؿقفو 2442واًمورسور ؿمفر رسمقع إول ؾمـي 

ومقٓكو حمؿد وآًمف وصحبف وؾمؾؿ واهلل ؾمبحوكف وشمعومم أقمؾؿ وقمؾؿف وصغم اهلل شمعومم قمغم ؾمقدكو 

 .ضمؾ جمده أشمؿ وأطمؽؿ


